STYREMØTE 13.03.12
2011/2012

STYRET
Sverresborg
Idrettsforening

REF: TR

Årsmøteperioden 2011/2012

REFERAT

DELTAKERE
Tor Røed
Svein Åge Relling
Bjørn Morkemo
Eva Grande Rø
Elin Yli Dvergsdal
Gro Rødne
Jorid Solem
Morten Tøfte

TID.:

TR
SÅR
BM
EGR
EYD
GR
JS
MT

FUNKSJON
Leder
Nestleder
Økonomi
Allidrett
Styremedlem, vara
Representant fotball
Representant handball
Representant basket

STED: KLUBBHUSET

TLF/FAKS/E-POST
torroed@broadpark.no
sveinrel@gmail.com
bjmorkemo@gmail.com
eva-grande.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 41-2011/12

GODKJENNING AV REFERAT

Enkelte av punktene er ennå ikke fulgt opp, men de er under gjennomføring og
iverksetting. Ingen øvrige kom til forrige referat

SAK 42-2011/12

ÅRSMØTER I IDRETTSLAGENE - STATUS

Basket: Har gjennomført årsmøte. Har vedtatt å skille ut Basket Elite som eget lag. Dette
blir fulgt opp av årsmøtet i SIF.
Handball: årsmøte 20. mars
Fotball: årsmøte 19. april

SAK 43-2011/12

ÅRSMØTET I SVERRESBORG IF

Årsmøtet blir gjennomført 24. april kl 20 i klubbhuset. Valgkomiteen er kontaktet.
Innkalling blir sendt ut med varsel om at forslag må være sendt til styret innen 10. april
(to uker før årsmøtet). Mulig vi må vedta ny lovnorm – Tor sjekker.
Revidert regnskap og budsjett. Forslag diskuteres på neste styremøte. Bjørn ansvarlig.
Årsrapporter fra idrettslagene legges ved SIFs årsmelding.

Alle

Årsmøtet blir tema på neste styremøte i SIF 10/4. Endelig innkalling blir sendt ut senest
ei uke før årsmøtet.

SAK 44-2011/12

RUTINER MEDLEMSREGISTRERING

Fortsatt vanskelig å få god nok registrering av medlemmer og innkreving av medlemsavg.
Dette er utfordrende særlig for fotball og handball. Det bør være et mål at konkrete
funksjoner i lagene har ansvar for registrering når det gjelder egne medlemmer – arbeidet
med å sentralisere dette representerer omfattende innsats, og er lite heldig å plassere på en
enkelt person. Samtidig må vi sørge for at vi opprettholder gevinstene ved å ha et felles,
overordnet system som også gir samlet medlemsoversikt.
Alle idr.lagene diskuterer dette i sine lag, og finner konkrete personer/funksjoner som får
dette ansvaret. Deretter arrangeres felles arbeidsmøte som har som mål å finne den
optimale løsningen. Tor innkaller til dette etter årsmøtene.

SAK 45-2011/12

AVTALE NTE

Orientering om status. Møte mellom SIF og NTE blir 29/3.

SAK 46-2011/12

HALLTID SESONGEN 2012/13

Eva sender inn ønsker tilsvarende fjorårets behov. Vi legger også inn timer på Nyborg
fordi det er nytt behov i dette området som ikke blir tilfredsstilt av Nyborg IF. Timer blir
fordelt i etterkant når vi ser omfanget av tildelt tid.
SAK 47-2011/12

DRIFT HAVSTEINBANA

GR/JS/MT/TR

FRIST

Orientering om status etter at dagens driftsleder har sagt opp. HABAS har laget plan for
erstatning ut våren 2012. Habas kommer tilbake med permanent løsning.

SAK 48-2011/12

SVERRESBORGDAGEN – FELLES KLUBBARR.

Positive tilbakemeldingar fra lagene på å bidra. Det betyr at vi etablerer en arbeidsgruppe
som får ansvar for å fylle arrangementet med innhold. Etter hvert som vi nærmer oss arr
må dette bli en stor dugnad. Lagene plukker ut to konkrete personer som går inn i
arbeidsgruppa. Hovedstyret bidrar med en repr.
Gruppa blir konstituert etter årsmøtet i SIF. Arr gjennomføres våren 2013.
SIF har fått støtte på kr 5000 til arr. Fra Trheim kommune. Tor kontakter for å avklare
ettersom arr er utsatt til 2013.

SAK 49-2011/12

EVT

Orientering frå Jorid: Handball Elite er i diskusjon med NorContakt/Adidas om evt ekstra
støtte til elitelaget handball som går ut over rammen som SIF har forhandlet fram på
vegne av klubben.

GR/JS/MT

TR

