
ÅRSMELDING FOR SVERRESBORG IDRETTSFORENING, HOVEDLAGET FOR ÅRSMØTEPERIODEN 

2013/2014  

 

På ekstraordinært årsmøtet 27.6.2013 fikk styret, revisorfunksjon og valgkomité følgende 

sammensetning for perioden 2013/14:  

Styret:  

Jan Gunnar Storli  – leder  

Bjørn Morkemo  – nestleder med ansvarsområde økonomi 

Mari Takala   – styremedlem,  

Elin Yli Dvergsdal -  styremedlem allidrettsansvarlig  

Lars Talgø Kristiansen  – styreleder Sverresborg fotball  

Håvard Sletten   – styreleder Sverresborg håndball  

Morten Tøfte   – styreleder Sverresborg Hoops basket  

Henning Langlete  – varamedlem  

Revisor: Stig Rønne og Kjell Gunnar Vassdal 

Valgkomité: Svein-Åge Relling, Eva Grande og Tor Røed. 

  

Funksjonen som økonomiansvarlig har vært ivaretatt Bjørn Morkemo som også har ført regnskapet. 

Ordinært årsmøte ble avholdt 30.4 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 2014 hadde foreningen totalt 

907 medlemmer. 685 av disse var i aldersgruppa 0-19 år.  

Det ble 22.4.2014 avhold ekstraordinært årsmøte både i Sverresborg Fotball og Sverresborg 

idrettsforening.  

Det ble da enstemmig vedtatt  

A. Senior: Fra 2014: Ett 3.divisjonslag og ett 6.divisjonslag som fortsatt skal hete Sverresborg, og ett 

5.divisjonslag hetende National/Sverresborg 2 



B. Junior: Ett 1 og ett 2-lag. Førstelaget heter Sverresborg, og 2-laget blir hetende 

Sverresborg/National. Begge lag skal være representert i trener og støtteapparat 

Fra 2015: Junior- og Seniorfotballen overføres til ny klubb under etablering: Klubben sier fra seg 

lagenes plassering i divisjonsspillet 

Styrets arbeid  

Styret har avviklet åtte ordinære møter i perioden etter forrige årsmøte.   

Økonomi  

Regnskapet for 2013 ble gjort opp med et underskudd på kr 35 664. Det var budsjettert med et 

overskudd på kr 12 000.  

Hovedsakelig skyldes merforbruket vedlikehold av klubbhuset (maling) og at det ble utbetalt ekstra 

stønad til lagene på kr 40 000. 

Aktiviteten i allidretten har også vært høy og medført ekstra kostnader. 

Det ble avskrevet/tilbakeført nær kr 42 000 av utestående kontingent. Dette er kontingent for 

medlemmer som har sluttet og som ikke er eller har vært aktiv det siste året. 

Innkreving av kontingent 

Styret har vedtatt at kontingent skal innkreves med aktivitetsavgiften i særidrettene. Dette vil spare 

hovedlaget for betydelig arbeid. Kontingenten i særidrettene settes til kr 100 per år og betales til 

hovedlaget innen 1. mai det året kontingenten gjelder for. 

For medlemmer som deltar i allidretten settes også kontingent til kr 100. Familiemedlemsskap går ut. 

Støttemedlemsskap er fortsatt kr 100. 

Fordeling av sponsormidlene har blitt diskutert i styret og fordelingen for inneværende periode ble 

gjort etter samme fordeling som tidligere.  Styret er i dialog med NorContact for å diskutere 

muligheten for fornyet avtale.  

Hjemmeside 

Det er igangsatt et prosjekt for å utvikle ny hjemmeside for klubben. Arbeidet forventes sluttført 

høsten 2014. 

Medlemsregistreringen er blitt bedre de siste årene. Styret har vurdert å innføre NIF’s løsning for 

medlemsadministrasjon, KlubbAdmin. Dette vil forenkle lagets håndtering av medlemmer, også 

innkrevingen av kontingent. Videre arbeid med dette overlates til det kommende styret.. 

Klubbhuset  

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

til eksterne brukere, primært i helgene. I 2013 ble lokalene utleid til 35 enkeltarrangement mot 

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



Det siste året ble klubbhuset utvendig malt opp. Noe inventar er også skiftet etter slitasje/skader på 

bord 

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 

Det ble høsten 2013 gjennomført utvendig maling av både klubbhuset og garasje/bua. Arbeidet ble 

utført av fotball 3. divisjon. Det gjenstår noe arbeid som blir ferdiggjort i løpet av våren 2014. 

Det er foretatt innkjøp av nye bord til klubbhuset. 

Allidrett  

Allidrett har inneværende år hatt 139 registrerte deltakere fordelt på 1. - 3. trinn. Det er utarbeidet 

variert høst- og vår-program for de yngste barna.  2. og 3.trinn har svært aktive fotball- og håndballag 

både på gutte- og jentesiden.  Vi ser at foreldreengasjementet varierer på de ulike trinnene. Våren 

2013 ble det gjennomført et arbeidsmøte med alle særidrettene i SIF for å videreutvikle allidrett 

organiseringen, da spesielt fotball ønsker å komme tidligere inn med sitt tilbud.  Våren 2013 blir det 

derfor sendt ut informasjon til skolestartere på skolens førskoledager i mai/juni. Denne 

informasjonen hadde fokus på hvilket tilbud som gis gjennom Sverresborg IF, for de yngste, og hvilke 

fordeler dette har. En helg i juni gjennomførte SIF Fotball en fotballskole for skolestartere som en 

introduksjon til høstens allidrett, samt at det fra høsten ble gitt et fotballtilbud gjennom allidrett til 1. 

trinnet. SIF Håndball støtter opp og hjelper til med oppstart av håndballag gjennom allidrett fra 2. 

trinn. Det er en positiv utvikling av samarbeid idrettene i mellom i forhold til allidrett og rekruttering. 

Samtidig som det er viktig å rekruttere til SIF / allidrett ser vi at det er viktig å ha fokus på 

støtteapparatet og foreldreinvolvering. Dette arbeidet kan videreutvikles mer.  

ANNET  

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. Det er innhentet politiattester 

for medlemmer av styret i hovedlaget. Styret forventer at dette også følges opp for tillitsvalgte innen 

særidrettene. 

Når det gjelder aktiviteten til idrettslagene vises det til årsmeldingene fra disse. I tillegg kan 

informeres at Sverresborg fotball  på sitt årsmøte vedtatt at det startes egen fotballgruppe fra første 

klasse(6 klasse). 

 

Trondheim 28. april 2014 

 

Styret i Sverresborg IF 



 

 

Jan Gunnar Storli   Bjørn Mokemo  Mari Takala  Elin Yli Dvergsdal 

 

 

Lars Talgø Kristiansen  Håvard Sletten   Morten Tøfte 


