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ÅRSMELDING FOR SVERRESBORG IDRETTSFORENING,  

HOVEDLAGET FOR ÅRSMØTEPERIODEN 2012/2013 

 

På årsmøtet 24.04.2012 fikk styret, revisorfunksjon og valgkomité følgende sammensetning for 

perioden 2012/13: 

 

Styret: 

Tor Røed   – leder 

Svein Åge Relling  – nestleder 

Vegard Røttereng  – økonomiansvarlig 

Eva Grande Rø   – styremedlem, allidrettsansvarlig 

Lars Talgø Kristiansen  – styreleder Sverresborg fotball 

Jorid Solem   – styreleder Sverresborg håndball 

Morten Tøfte   – styreleder Sverresborg Hoops basket 

Elin Yli Dvergsdal  – varamedlem 

 

Revisor: Stig Rønne 

 

Valgkomité: Bjørn Morkemo, Geir Hagen og Trygve Kjærvik. 

 

Vegard Røttereng trakk seg fra vervet kort tid etter tiltredelse og har ikke deltatt på noen av styrets 

møter. Funksjonen som økonomiansvarlig har vært ivaretatt av det øvrige styret med bistand fra 

regnskapsfører Bjørn Morkemo. 

 

Tor Røed trakk seg fra ledervervet i januar i forbindelse med flytting. Svein Åge Relling ble 

konstituert som leder på styremøtet 22.01.2013. 

 

Organisasjon  

Sverresborg idrettsforening er organisert som allianseidrettslag hvor hovedlaget inngår i en allianse 

med fire særidrettslag (Sverresborg fotball, Sverresborg håndball, Sverresborg Hoops basket og 

Sverresborg Hoops basket elite). Hovedlaget organiserer allidrettsaktivitet for de minste barna. Den 

øvrige idrettslige aktiviteten organiseres av særidrettslagene. I april 2013 hadde foreningen totalt 834 

medlemmer. 623 av disse var i aldersgruppa 0-19 år. 

 

Styrets arbeid 

Styret har avviklet ni ordinære møter i perioden etter forrige årsmøte. I tillegg ble det avholdt et ekstra 

møte den 26.06.2012, hvor kun de ordinære styrerepresentantene ble innkalt – uten representantene fra 

særidrettslagene – for avklaring om fordeling av sponsormidler mellom idrettene. 

 

Økonomi 

Hovedlaget har hatt bedre økonomi enn budsjettert det siste året, først og fremst som følge av 

ekstraordinære inntekter fra en ny sponsoravtale som ble inngått med NTE kort tid etter siste årsmøte. 

I tilegg ble inntektene fra utleie av klubbhuset, bingodrift og mva-kompensasjon høyere enn forutsatt. 

Den gode økonomien har gitt rom for investeringer i tekniske forbedringer på klubbhuset og til 

fordeling av ekstra midler til idrettslig aktivitet i allidretten og i særidrettslagene. 
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Fordeling av sponsormidlene ble gjenstand for omfattende diskusjon på flere styremøter, dels som 

følge av avtalen innebar begrensninger på hvilke bedrifter elitelagene kunne inngå sponsoravtale med 

og dels på grunn av intern uenighet om hvordan midlene skulle benyttes. Sponsoravtalen med NTE 

utløp 1.04.2013 og blir ikke forlenget. Arbeid med å skaffe ny hovedsponsor overlates til det 

kommende styret. 

 

Det har skjedd klare kvalitetsforbedringer i medlemsregistreringen i løpet av året. Dette har gitt sikrere 

grunnlag for innkreving av medlemskontingent. Medlemsregisteret har imidlertid begrensninger når 

det gjelder mulighetene til å identifisere eldre kontingentkrav for medlemmer som har vært og som 

fortsatt er aktive utøvere, og til å identifisere forfalte kontingentkrav som må avskrives. Styret har 

derfor tatt initiativ til å utvikle et bedre rapporteringsverktøy for å forenkle oppfølgingsarbeidet på 

dette området. 

 

Klubbhuset  

Klubbhuset og møterommet brukes hyppig til møteaktivitet i klubbregi. I tillegg blir lokalene leid ut til 

eksterne brukere, primært i helgene. I 2012 ble lokalene utleid til 33 enkeltarrangement mot betaling. I 

tillegg leies lokalene ut på fast basis til Byåsen bridgeklubb hver mandag. 

 

Det siste året ble det tekniske anlegget på klubbhuset forbedret, med installasjon av bredbånd og 

trådløst nett, projektor på møterommet og multimediaanlegg med HD-projektor på møterommet. 

 

Utleieordningen og tilsyn med lokalene har vært ivaretatt av en person i styret. Dette har så langt 

fungert tilfredsstillende, men for å sikre bedre beredskap og kontinuitet bør det vurderes å etablere et 

husstyre bestående av flere personer som kan dele på oppgavene. 

 

Allidretten 

Allidretten har inneværende år hatt 139 registrerte deltakere fordelt på 1. - 3. trinn.  Det har blitt 

utarbeidet variert høst- og vår-program for de yngste. På 2. og 3.trinn har det i bolker vært mer fokus 

på både håndball/fotball inne/ute. Vi ser at foreldreengasjementet variererer på de ulike trinn. 

Videreutvikling av organiseringen i allidretten har vært positiv etter arbeidsmøte mellom de ulike 

idrettene. Våren 2013 blir det derfor sendt ut informasjon til skolestartere på skolens førskoledager i 

mai/juni. Denne informasjon skal ha fokus på hvilket tilbud som gies gjennom Sverresborg if, for de 

yngste, og hvilke fordeler dette har. Fotball stiller også med fotballskole for årets skolestartere som en 

introduksjon til høstens allidrett samt at det på høsten fra 1. klasse er et fotballtilbud gjennom allidrett. 

Håndball gjennom allidrett blir mer representert fra 2. klasse. Det er positiv utvikling av samarbeid 

idrettene i mellom i forhold til allidrett og rekruttering. Samtidig som det er viktig å rekruttere til 

SIF/allidretten ser vi at det er viktig å ha fokus på støtteapparatet. Dette arbeidet kan utvikles. 

 

ANNET 

 

Sverresborgdagen 

Styret har tatt initiativ til et fellesarrangement på Havsteinbanen hvor alle idrettene skal involveres, 

blant annet for å styrke felleskapsfølelsen i klubben. Trondheim kommune har gitt støtte til 

arrangementet. Arrangementet var planlagt til våren 2013, men planleggingsarbeidet har ikke gått som 

forventet, og arrangementet er derfor utsatt på ubestemt tid. Dersom arrangementet ikke gjennomføres 

etter planen må den kommunale støtten tilbakebetales. 

 

Ny klubbfane 

Det er tatt initiativ til å lage en ny klubbfane for Sverresborg idrettsforening. Fanen forventes å være 

klar til bruk under årets 17. mai-feiring. 

 

Politiattester 

Etter styrevedtak 30.01.2012 skal alle trenere, støttefunksjoner og ledere levere politiattest årlig. 

Denne ordningen ble stadfestet og presisert i styrevedtak 22.01.2013. 
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Formelle avklaringer 

Styret har foretatt undersøkelser og gjort vedtak for å avklare hvordan gjeldende regelverk skal forstås 

på noen punkter hvor det har vært usikkerhet om det. Dette omfatter følgende saker:  

 Stemmerett for styremedlemmene fra særidrettslagene. 

 Medlemskontingentordningen for lagene som inngår i idrettslagsalliansen. 

 Implementering av ny lovnorm. 

 Momsplikt. 

 

 

Når det gjelder aktiviteten til idrettslagene vises det til årsmeldingene fra disse.  

 

 

 

Trondheim 23. april 2013 

 

Styret i Sverresborg IF 

 

 

 

Svein Åge Relling Eva Grande Rø  Elin Yli Dvergsdal 

 

 

Lars Talgø Kristiansen  Jorid Solem  Morten Tøfte 


