STYRET
Sverresborg
Idrettsforening

STYREMØTE 1-2011/2012

TID.: 3.5.2011

REF: TR

STED: KLUBBHUSET

SIDER: 3

Årsmøteperioden 2011/2012

REFERAT

DELTAKERE
Tor Røed
Svein Åge Relling
Bjørn Morkemo
Eva Grande Rø

TR
SÅR
BM
EGR

FUNKSJON
Leder
Nestleder
Økonomi
Allidrett

Elin Yli Dvergsdal
Gro Rødne
Jorid Solem
Morten Tøfte

EYD
GR
JS
MT

Styremedlem, vara
Representant fotball
Representant handball
Representant basket

TLF/FAKS/E-POST
tor.roed@broadpark.no
sveinrel@gmail.com
bjmorkemo@gmail.com
evagrande.ro@trondheim.kommune.no
elin_dverg@yahoo.no
gro.rodne@ntnu.no
jorid.solem@entercard.no
motofte1@online.no

TILSTEDE
X
X
X
X
X
X
X
X

ANSV.
SAK 01-2011/12

KONSTITUERING

Styret møtes i utgangspunktet 1. tirsdag/mnd.
Varamedlem møter fast
Fordeling av løpende oppgaver:
Lederansvar, referatføring
Økonomi, oppdatere og kvalitetssikre nettsidene
Husadministrasjon v/utleie
”Husstyre”
Allidrett
Fordeling av gymnastikksaler m/oppfølging
Politiattester
SAK 02-2011/12
ARBEIDSFORM I STYRET
Diskusjon med følgende ”føring”:
Styremøtene har fast punkt med rask statusgjennomgang av ansvarsområdene. Dette punktet
bør bare unntaksvis være grunnlag for diskusjon. I gitte situasjoner vil det nødvendigvis være
nødvendig med driftsspørsmål også i styresammenheng, men disse bør reduseres mest mulig.
Vi bør primært bruke styremøtene til prinsipielle og tematiske diskusjoner som gir retning på
styrets arbeid. Innledninger bør gå på omgang mellom styrets medlemmer/evt hente inn
innledere der det er tenlig og aktuelt.
Driftsspørsmål bør primært gjøres av de ansvarlige mellom møtene.
SAK 03-2011/12

TEMA SOM ER AKTUELLE SOM STYRESAKER/IDEDRODLING

Hvordan utvikle Havsteinbanen som samlingssted
- Skape hygge/moro/aktiviteter på baneområde uavhengig av treninger
- Styrke klubbfølelsen ved å etablere og utvikle Havsteinbanen som samlingssted
- Havsteinbanen må få betydning ut over idrettsaktivitetene
- Utvikle arealet utenfor klubbhuset
Utvikle felles klubbfølelse
- Utvikle årlig tradisjon med Sverresborgdag
- Utnytte den felles kompetanse vi har i idrettslaget. Vise fram de gode keeperne, de
gode forsvarsspillerne, ”Slik trener jeg mitt lag”-innledning v/erfaren og dyktig trener
- Trene på tvers av lag og idretter
Systematisere informasjonsarbeidet
- Informere nabolaget om hva som skjer i Sverresborg
- Periodiske informasjonsskriv til samtlige medlemmer i Sverresborg
- Hovedstyret inviterer seg selv til møter med hhv handball, basket og fotball.
Presentasjon av hverandres planer. Hvordan intensivere aktiviteten i de respektive lag.
Hvordan skape entusiasme for Sverresborg IF
Utvikle større grad av felles klesprofil
- Standardprofil på annet enn spillerdraktene – eks. felles overtrekksdrakter for alle
idretter
- Møter med materialforvalterne i hele Sverresborg

TR
BM
SÅR
SÅR/BM
EGR
EGR
EYD

FRIST

SAK 04-2011/12

SAMARBEIDET MED NTE

Sponsoravtalen med NTE går ut våren 2012.
NTE ønsker fastere kontaktpunkt mot SIF. Fast kontaktperson mellom SIF og NTE blir TR.
Evt andre kontaktpunkt koordineres gjennom TR. Bør vurdere evt forlenging av avtalen.

TR

Idedrodling for nye tiltak.

SAK 05-2011/12
17. MAI
Handball har ansvar for fane i 2011. Informasjon er lagt ut på www.sverresborg-if.no
Og som felles e-post til kontaktpersonene.

JS/BM

