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Møtereferat for: 
Hovedstyret 

Møtenummer: 
5/18  

Dato/ tid: 
12.04.18/ 21.00 – 22.30 

Sted: 

Møterom Jæren Sparebank Arena 

Møteleder: 
Morten Jelsa 

Referent: 
Astrid Knutsen Håland 

Deltakere: 
Morten Jelsa, Glenn Skretting, Oddbjørn 
Ueland, Astrid K. Håland, Ken Tore Tunheim, 
Birger Hobberstad, Åse Dubland, Jan Christian 
Bernd Vasshus og Eva Hegre 

Fraværende: 
  

 
1/18 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent med innspill om noen ekstra saker.   
 
2/18 Godkjenning av referat fra gruppene 
Godkjent uten kommentarer.  
 
3/18 Økonomi 
Hovedstyret har blitt kontaktet av klatregruppen med spørsmål angående budsjettet og med ønske om 
å få prosjektert et klatrebygg. Hver gruppe har i utgangspunktet mandat til å disponere midler innenfor 
eget budsjett, men større anskaffelser og planer som gjelder anlegget skal gå gjennom hovedstyret. 
Oddbjørn er i dialog med klatregruppen. 
 
Vi har pr dags dato 115.000 kr i utestående kontingent. Eva arbeider med dette.  
 
Eva og Glenn har startet arbeidet med økonomihåndbok, med utgangspunkt i NIF sin mal. Det vil bli 
laget standardskjema for bl.a. trenerkontrakter, utgiftsrefusjoner og arrangement. Økonomihåndboken 
skal godkjennes av hovedstyret i løpet av året. 
 
Kontrollkomiteen deltar på hovedstyremøtet vårt i mai.  
 
Reforhandling av trenerkontrakter er under arbeid.  
 
46/16 Brosjyre til Varhaug innbyggere  
Brosjyrene er endelig ute. Kjempeflotte! 
 
46/17 Kunstgress på prærien 
Kunstgresset er trolig klar på torsdag 19.4. Drillo kommer og har foredrag denne dagen. Kanskje det blir 
åpning av Drillo?  
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4/18 Aktivitetspark  
Skulestyret på Varhaug skule og elevrådet på Varhaug ungdomsskule ser på et utvalg av utstyr/ 
apparat som kan være aktuelt i parken. Elevene er med på å bestemme hvordan aktivitetsparken skal 
se ut. For hovedstyret er det viktig å ta barna i bygda med på råd, da det er denne aldersgruppen som 
vil benytte seg mest av aktivitetsparken.  
 
10/18 Varhaug IL tilbyr leksehjelp 
Varhaug skule er i gang med leksehjelp for 2. trinn. Astrid K. Håland har med seg 5 elever fra 9. og 10. 
trinn. Hovedstyret er enig om å belønne elevene med gavekort, som de får før sommeren.  
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Jan Christian har hatt oppstartsmøte med kommunen. Dette er veldig tidkrevende, så vi tviler på at 
reguleringsplanen blir klar i løpet av dette året.  
 
Det vil ikke bli gjort noe med VIP-tribunen før reguleringsplanen er i orden.  
 
18/18 Volleyballstyret/ badmintonstyret 
Vi mangler leder i volleyballstyret. Andreas Egge Lye er ny materialforvalter. Astrid arbeider videre på 
dette.  
 
Badmintonstyret er trolig på plass. Venter avklaring i kveld.  
 
22/18 Familiedag med salg av klær og utstyr 
Vi tar en enkel variant nå første gangen, med bare salg av klær og utstyr. Dette blir 22. april. Vi prøver 
en utvidet variant med familieopplegg i høst.  
 
24/18 17. mai 
Fotballgruppen har god plan for dugnaden. Hovudstyret samlar inn pengane under arrangementet.  
 
25/18 Medlemskampanje 
Rundt 47% av befolkningen på Varhaug er medlemmer i idrettslaget. Vi har som mål å øke dette til 
60%. Det vil bli kjørt kampanjer utover våren og sommeren.  
 
26/18 Evaluering Skjærtorsdagsdansen 
Arrangementet trekte i underkant av 200 betalende. Vi ønsker ikke å arrangere dette igjen, da det er 
mindre inntekter og færre besøkende for hvert år som går. Jan Christian informerer Jærlyd ved Martin 
Våland. 
 
27/18 Mail og lagringsplass for hovedstyret 
Hovedstyret starter med felles mail og lagringsplass slik som gruppene har startet med. Jan Christian 
ordner dette og gir beskjed når det er i orden.  
 
28/18 Gjerdet rundt tennisbanen 
Gjerdet rundt tennisbanen er ødelagt og må fikses, trolig skiftes ut. Jan Christian sjekker pris snarest, 
da banen blir mye brukt utover våren. Der stolpene har stått er det ødelagt pga frosten. Det må være 
inngang på hver side.  
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29/18 Endring i Trim og friidrettsgruppen 
En medlem i styret har pga sykdom bedt om å fritas fra vervet i en periode. Jan Christian ordner en 
stedfortreder. Han sender og mail til Sondre ang tidtakerutstyret.  
 
Eventuelt  
Dansegruppe 
Oddbjørn sjekker opp om vi kan finne instruktører som kan være aktuelle til oppstart av en eventuell 
dansegruppe.  
 
Kommende møter 
torsdag 24. mai kl.19.30 
torsdag 21. juni kl.19.30 
tirsdag 14. august kl.19.30 
torsdag 13. september kl.19.30 
torsdag 25. oktober kl.19.30 
torsdag 22. november kl.19.30 
torsdag 20. desember kl.19.30 
torsdag 17. januar kl.19.30 
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 
Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting   Ken Tore Tunheim 
 
 
_________________ _________________ _________________ 
Astrid K. Håland Birger Hobberstad Åse Dubland 
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