Fra: Håkon Dahl [mailto:hakon.dahl@abante.no]
Sendt: 17. mars 2010 11:06
Til: Ola Stene
Emne: RE: Årsmøtet i IL Sverre om avtaleforslaget
Kommer tilbake til dere med det nye forhandlingsutvalgets sammesnetning så snart det er på plass.
/Håkon
From: Ola Stene [mailto:ola.stene@levanger.kommune.no]
Sent: 17. mars 2010 10:32
To: 'hakon.dahl@abante.no'
Cc: Robert Svarva; Alf Birger Haugnes
Subject: SV: Årsmøtet i IL Sverre om avtaleforslaget

Tas til orientering!
Da avventer vi beskjed fra deg om hvem som blir det nye forhandlingsutvalget.
Ola
Fra: Håkon Dahl [mailto:hakon.dahl@abante.no]
Sendt: 17. mars 2010 10:20
Til: Robert Svarva; Ola Stene
Kopi: ofikse@ntebb.no; 'Roar Heistad'; i.johansen@ntebb.no; olav.strid@ntebb.no; 'Lars Tronstad
(LARSTRO)'; jan.olsen@ntebb.no; Jørn H. Møst; 'frode renden'; karins@ntebb.no;
kenneth.pettersen@ntebb.no
Emne: Årsmøtet i IL Sverre om avtaleforslaget
Hei.
Da er årsmøtet avholdt og følgende ble vedtatt i forhold til ’Stasionsaken’:
Det ble vedtatt med 23 mot 2 stemmer at reguleringsforslaget trekkes i sin helhet.
Avtaleforslaget mellom administrasjonen i Levanger Kommune og forhandlingsutvalget i IL Sverre ble
ikke vedtatt slik det foreligger.
Det ble enstemmig vedtatt at den foreliggende avtalen kunne reforhandles med hensyn til følgende
momenter:
1. Grunnforhold på areal som Sverre får som erstatning for tapt areal på stadion må være av
minst like god kvalitet når
det gjelder grunnforhold.
Dette gjelder spesielt drenering og grunnens oppbygging.
Grunnen til at dette kom opp er at IL Sverre skal unngå få betydelige kostnader til
grunnarbeid.
Relaterer seg til pkt 8 i avtalen.
2. Årsmøtet ville ha med i avtalen at nytt areal stilles til disposisjon gratis og uten årlige ’leie’ eller
festekostnader.
Relaterer seg til pkt 8 i avtalen.
3. Gebyrer og kostnader i forbindelse med utskilling av tomten klubbhuset står på skal betales av
kommunen.
Relaterer seg til pkt 6 i avtalen.
4. Siste setning i pkt 8 i avtalen tas ut da dette pr. d.d. trenerer Fotballgruppens initiativ til å få til
en kunstgressbane på Leira.
Det var vel forhandligsutvalget som ba om få denne setningen inn i avtalen. Årmøtet mente at
avtalen om stadion og
planene om bygging av kunstgressbane på Leira er to forskjellige saker som ikke bør blandes
sammen.
5. Årsmøtet mener at erstatningsbeløpet er for lavt.
Relaterer seg til pkt 3 i avtalen.

Årsmøtet vedtok i tillegg:
1. Styret oppnevner et nytt forhandlingsutvalg da flere av medlemmene har valgt å trekke seg fra
videre arbeid med saken.
Styret skal søke å få til kontinuitet i forhandlingsutvalget sammensetning selv om noen av
medlemmene har trukket seg.
2. Dersom forhandlingsutvalget og Levanger kommune ikke kommer i mål med avtalen senest
innen IL Sverres halvårsmøte
for 2010, vil klubben forholde seg til bruksplanen fra 2004 og bli værende på stadion.

Trønderavisa er informert om de samme punktene som er nevnt i denne e-posten.

Med vennlig hilsen
Håkon Dahl
Leder IL Sverre

