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  ÅRSMØTE MÆRE SAMFUNNSHUS OG IDRETTSHALL SA  
9.JUNI 2020 
20:00 
MÆRE SAMFUNNSHUS 

Styret innkaller med dette til årsmøte i Mære Samfunnshus og Idrettshall (MSI) 
 
Dato: Tirsdag 9.juni 2020 
Tid: 20:00 
Sted: Mære Samfunnshus 
 
Alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på facebooksiden til Mære Samfunnshus og 
Idrettshall før årsmøtet 
 

SAKSLISTE 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, referenter og to til å underskrive protokollen 
4. Behandle årsmelding for Mære Samfunnshus og Idrettshall 
5. Behandle årsregnskapet i revidert tilstand 
6. Vedta budsjett for 2020 
7. Fastsette leiesatser 
8. Innkomne saker – Forespørsel om representasjon 
9. Valg 

a. Leder  
b. Nestleder 
c. Kasserer 
d. Sekretær 
e. Vara 
f. 2 revisorer 
g. Valgkomite 

 
Servering.  

Velkommen! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret 
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Sak 4 – Årsmelding 2019 for MSI 

ORGANISATORSK 

MSI si  styre 
Leder    Robert Ødegård 
Nestleder   Lisa Jenssen 
Kasserer   Tor Erik Fjerdingen 
Sekretær   Marthe Mollan Sesseng 
Vararepresentant  Tor Martin Eek 
Vararepresentant  Geir Kenneth Utne Leirfall 
Vararepresentant  Ivar Frøseth 
Valgkomité    Petter Heistad, Kjersti Finstad og Marianne Jimenez 

A-Andelseiere 
Sparbu Idrettslag, Mære Songlag, Sparbu-Viking 4H, Mære Vel, Mære Sanitetslag og Mære 
skytterlag. 

Årsmøtet 2018 
Årsmøtet 2018 ble gjennomført 10.april 2019. Fra A-andelseierne møtte Mære Vel. 1 B-
andelseier møtte. 

Styremøter 
Det er i perioden mellom årsmøtet 2018 og årsmøtet 2019 gjennomført 8 styremøter.  

ANLEGGSMASSE 

Samfunnshuset 
Den største leietakeren er på dagtid er Mære Barneskole, som avtalt gjennom Steinkjerbygg, til 
musikkundervisning og andre skolerelatert aktivitet. 
 
Andre leietakere er FAU, elevrådet og Mære Songlag. Høsten 2018 hadde vi et prøveprosjekt 
der Sparbu IL leide samfunnshuset til basistrening. Dette var veldig vellykket, og dette ble 
videreført i 2019. I tillegg benyttes samfunnshuset til private leietakere i forbindelse med 
bursdag, bryllup, konfirmasjoner og lignende. 

Mærehallen 
Mære Barneskole er den største leietakeren av Mærehallen på dagtid. På kveldstid er det 
Sparbu IL som er hovedleietaker. Sparbu IL Handball avvikler sine hjemmekamper i hallen, 
fortrinnsvis i helger. Mære skytterlag er fast leietaker i tilfluktsromdelen med stor aktivitet når 
det gjelder treningskvelder og skytestevner. På høsten arrangeres Sparbudagen, og i mars har 
4H er stor regionsamling.  
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Klasserom 
Klasserommene i 2. etasje er det skolen som disponerer i skoletiden.  

DRIFT 

Samarbeid med Mære Barneskole 
Det er løpende dialog mellom Mære Barneskole og MSI. Både MSI og Mære Barneskole er godt 
fornøyd med samarbeidet. 
 

Steinkjerbygg 
Steinkjerbygg har tatt over administrasjon og eierskap av all bygningsmasse i Steinkjer 
Kommune. Vi har hatt utfordringer med vasking og vaktmestertjenester, og er i løpende dialog 
med Steinkjerbygg for å bedre dette forholdet.  
 
Vask av samfunnshuset etter arrangementer er utført av renholder lønnet av MSI.  
 
Styret har for øvrig brukt mye av sin fritid til forefallende arbeid som har dukket opp, og takket 
være engasjementet til styret har driften vært meget god. 

KOMMUNIKASJON 

Facebook 
I 2018 opprettet vi en facebookside til MSI. Vi har nå 343 følgere, men her er potensiale mye 
mer. Facebook er den prefererte kanal for informasjon. Vi vil i 2020 jobbe videre med en sosial 
media-profil. 

Kalender 
I 2018 opprettet vi to kalendere som er tilgjengelig på sparbu.no. Dette ble populært, da alle 
kan se tilgjengeligheten på både Samfunnshuset og Mærehallen før de bestiller. Vi vil i 2020 
jobbe videre med digitalisering av forespørsel om leie. 

INVESTERINGER 2019 

Renovering av fasade Mære Samfunnshus 
Det ble høsten 2019 skiftet gammel bordkledning og vinduer.  Seniorgruppa bistod med 
rivningsarbeidet før Grande Entreprenør utførte jobben. 
 

Nye Bord 
Det ble kjøpt inn 40 nye bord i 2019 
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ARRANGEMENTER 

Morgenbarna 
I November kjørte vi i gang med et prøveprosjekt med "Earlybirds" i idrettshallen! Vi åpnet 
hallen fra 09.00 - 11.00 på søndagene og lot forelde og barn leke og kose seg. Vi satt frem bord 
og kokte kaffe. Vi tok 30 kr. for inngang. Dette ble populært med ca. 20-30 i oppmøte hver gang. 
Vi gjennomfører morgenbarna frem til påsken 2020. 
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17. mai 
Hvert 17. mai er det storinnrykk i Mærehallen, og storstua er pyntet og klar for fest. Sparbu IL 
Håndball og Sparbu Songlag bytter annethvert år på å arrangere. 

Valg 
Hvert andre år arrangeres det valg i Mære Samfunnshus. I 2019 var valgdagen 9. september. 

QUIZ 
Dette har blitt et populært arrangement i samfunnshuset, og vi har arrangert flere quizer gjennom 
året. Dette er et viktig bidrag til bolyst og inkludering i bygda, og styret ønsker å rette til rette for 
å at så mange som mulig kommer på slike arrangement. 
 

 
 

Kommunestyremøte 
19. juni var Mære Samfunnshus vertskap for kommunestyremøte i Steinkjer Kommune. Som en 
del av dette fikk kommunestyret en omvisning og befaring av bygningsmassen. 

Juletrefest 
3. juledag arrangerte Mære Unge Sanitetsforening juletrefest i Samfunnshuset, slik som året før. 
Det var ca. 50 stykker som møtte opp til en trivelig stund, og dette har nå blitt en tradisjon. 

4.dagsfest 
Den tradisjonelle 4. dagsfesten til Mære Vel ble arrangert som vanlig 28. desember. Dette er nå 
et veldig populært arrangement med ventelister. Arrangementet ble gjennomført på en 
forbilledlig måte.  

Banke  
MSI arrangerte på vegne av Sparbu Idrettslag bankett 17. august etter den årlige 
bygdeturneringen i fotball. Dette ble et meget populært og trivelig arrangement med ca. 100 
deltakere. 
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Sparbudagen 
Det er sanitetsforeningene på Mære, Sparbu Bygdekvinnelag, Sparbu Idrettslag og Sparbu 
historielag som arrangerer. Lørdag 2.november var det 40 påmeldte som solgte alt fra 
hjemmebakst, duker og votter til honning og sjokolade! 

BEVILGNINGER 2019 

Vedlikeholds lskudd, estes kk og stedsutvikling 
 
I 2019 mottok MSI til sammen 30.119 i midler fra Steinkjer kommune. Midlene ble brukt til 
innkjøp av benk, søppelkasse, sykkelstativ samt generell vedlikehold av bygningsmassen.  

PROSJEKTER OG ØVRIG AKTIVITET 

Reguleringsplan 
Steinkjer kommune har mottatt planforslag fra Steinkjerbygg/Trønderplan på reguleringsplan 
for Mære skole, stadion og nærområder. Steinkjerbygg har jobbet med å gjennomgå 
dokumentene og har bearbeidet dette noe i samarbeid med forslagsstiller/ plankonsulent. Før 
det formelt tas inn til behandling ønsket Steinkjerbygg å ha et møte/gjennomgang med de 
berørte aktørene i området: barnehagen, skolen, SU, FAU, idrettslaget, 
samfunnshus/idrettshallen. Målet med møtet var å vise fram reguleringsplanforslaget, så alle 
får en forståelse for hva som ligger i denne før det tas inn til politisk behandling med offentlig 
høring etc. Marthe Mollan Sesseng møtte fra MSI, og styret sendte inn en liste med punkter til 
Steinkjerbygg. 
 

Øvrig ak vitet 
 Flere dugnadskvelder, bl.a. ble klasserommene i 2. etasje malt opp til skolestarterne. 
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Sak 5 – Regnskap og balanse 
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Sak 6 – Budsjett 2020 

 
 

 

STYRETS INNSTILLING 
Budsjett 2020 godkjennes 
 

Post Beløp
Leie Steinkjer Kommune 300 000
Leie Sparbu IL 150 000
Utleie Samfunnshus 50 000
Andre inntekter 20 000
Arrangementsinntekter 30 000
Tilskudd 20 000

Renhold -20 000
Forsikring -60 000
Løpende vedlikehold -100 000
Investeringer -300 000
Rentekostnader -15 000

Resultat 75 000
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Sak 7 – Leiesatser 

NÅVÆRENDE LEIESATSER 
Treningstimer hall   kr 200 alle dager 
Ved kampavvikling   kr 350 alle dager 
Øvrige arrangement 15% av brutto billettomsetning eller etter avtale. 
Hele samfunnshuset   kr 1500 
Storsal                           kr 1000 
Litj – salen                    kr 300 
Kjøkken                         kr 500 
 

NYE LEIESATSER 
Det ble foretatt en oppjustering av leiesatsene i 2019, og disse leiesatsene videreføres i 2020. 
 

STYRETS INNSTILLING 
Leiesatsene fra 2019 videreføres i 2020 
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Sak 8 – FORESPØRSEL OM REPRESENTASJON  

Sparbu Idrettslag (SIL) foreslår herved, for Mære Samfunnshus og Idrettshall SA (MSI), at Sparbu 
Idrettslag, etter MSIs årsmøte i 2020, får delta med en representant i MSIs styre.  
 
Begrunnelse: 
 
SIL er i dag A-andelseier i MSI, og antagelig den største leietageren i tillegg til Steinkjer 
kommune. Det har over flere år være utfordrende å få til gode dialoger mellom styrene, slik at vi 
har opplevd å være leietager på et vis som for oss er tilfredsstillende. Vi tilbød derfor i fjor at 
leder i MSI skulle delta på SILs styremøter. Dette ble vedtatt på SILs årsmøte i 2019. Dette har 
vært delvis tilfredsstillende for oss. Vi ønsker fortsatt en litt dypere innflytelse og deltagelse på 
avgjørelser som gjøres i MSI for at det for oss skal bli så attraktivt som vi ønsker at det skal være 
å være leietager av samfunnshuset og hallen. Vi foreslår derfor at idrettslaget tildeles en 
styremedlemsrolle eller fast møtende vararolle i styret, eller at det opprettes en ekstra 
styremedlem i MSIs styre.  
 
 
Med hilsen 
 
Bente Aune Bragstad 
Leder, Sparbu Idrettslag 


