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Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

9/18 

Dato/ tid: 

13.09.18/ 20.00 - 22.45 

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. Hans Aanestad jr 

fra klatring 20.00-20.25 

Fraværende: 

 

 

39/18 Henvendelse fra klatregruppen 
Klatregruppen v/Hans Aanestad jr la frem sak om mulig bygging av klatrehall. Hans presenterte 
skisser og hvilke tanker klatringen har om klatrehallen. Hovedstyret syns det er interessant og ser 
gjerne at klatringen arbeider videre med forslaget, slik at det kan bli sak på fremtidig årsmøte. For å 
kunne innhente priser til bygget, trengs det bedre tegninger. Hovedstyret oppfordrer klatregruppen til å 
sjekke hva slik tegning vil koste og deretter søke om ekstra midler til dette. 
 
1/18 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer.  
 
2/18 Godkjenning av referat fra gruppene 
Godkjent. Håndballen har fått tilbakemelding på ei sak om dugnad og egenandeler, der hovedstyret 
minner om at 20% av dugnadsinntekter skal til administrasjonen.   
 
3/18 Økonomi 
Gjennomgang av augustresultatet. Det er god økonomistyring, og vi ligger an til å få et godt 
årsresultat. Septembertall blir levert ca. 16.10.18. Ikke noe nytt om arbeidet med økonomihåndboken. 
 
4/18 Aktivitetspark 
Status v/Jan Christian. De første apparata har blitt levert. Det pågår forundersøkelser på 
grunnarbeidet, og selve arbeidet vil starte når fotballsesongen for de minste er over. 
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Status v/Jan Christian. Hå kommune arbeider med planen. Det er mange involverte instanser, så det 
vil ta tid.  
 
20/18 Jærmessa 
Overskuddet blir ca kr 460.000,-, som budsjettert. Dette er vi godt fornøyde med. Arrangementet er 
godt gjennomført og utstillerne har gitt positive tilbakemeldinger. Paw Patrol-showet var skuffende. Til 
neste år kan vi vurdere andre prismodeller på inngang og standleie. 
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25/18 Medlemskampanje 
Under Jærmessa fikk vi 1 medlem på 0-3 år men ingen nye støttemedlemmer. Ca 15 nye medlemmer 
i styrkerommet. Kampanjeprisene gjelder ut året, og det kommer informasjon i VIL-bladet. 
 
28/18 Gjerde rundt tennisbanen  
Systemsikring starter arbeidet neste uke. 
 
32/18 Stolpefesting av badmintonnett 
Vi har ikke mottatt samlet prisoverslag fra badmintongruppen og utsetter saken.  
 
34/18 Arrangement med billettsalgsforbehold 
Jan Christian har hatt dialog med arrangementskomiteen, og pr nå er det ikke aktuelt at de lager slike 
arrangement. 
 
37/18 He du lag? 
Det er foreløpig få påmeldte til arrangementet 29. september. Jan Christian oppretter arrangement på 
Facebook og utsetter påmeldingsfristen en uke.  
 
43/18 SFO/ FFO/ TFO/ FHO 
Astrid har fått spørsmål om det er aktuelt å starte skulefritidsordning på Iden (Fotball, håndball, turn). 
Hovedstyret er positive men ser utfordringer knyttet til bemanning. Utsetter saken til neste møte. 
 
44/18 Turn – samarbeid med Nærbø 
Turnstyret har inngått samarbeid med Nærbø Turnforening for å kunne gi tilbud til ungdommer. 
Hovedstyret diskuterte aktuelle problemstillinger som leie og medlemsskap. Eva melder tilbake til 
turnen. 
 
45/18 Styrkerom – veien videre 
Flere av gruppetimene utgår. Hva kan vi gjøre for å øke tilbudet? Er det aktuelt å ansette noen i liten 
stilling? Kan vi knytte til oss fysioterapeut og/eller kiropraktor? Tar saken opp på ny i neste møte. 
 
46/18 – E-sport 
Skal vi starte med e-sport på Iden? Hva trengs av utstyr og bemanning? Kan e-sport trekke nye 
brukergrupper? Jan Christian sender ut informasjon til alle styremedlemmene, slik at vi kan ta saken 
opp igjen på neste møte. 
 
 
Eventuelt  

- Quiz – Vi mangler to arrangørlag og ønsker forslag til navn 
- SWOT-analysen blir 16. oktober. Jan Christian er ansvarlig for agendaen. 
- VM i tulleleker. Det er påmeldt 55 til sponsortreffet 14.9. 
- Forslag ifm dugnad. Skal vi «kopiere» Vigrestad? De sender skjema der alle må melde fra om 

hva slags dugnad de vil delta på. Vi er usikre på nytteverdien, da vi har årshjul for dugnad 
med fordeling av ansvar på gruppene og DugnadProff. Vi lar dette ligge inntil videre. 

- Sekretærbytte trim og friidrett. Siri Undheim har søkt fritak fra vervet og Marie Gudmestad 
Bjørheim overtar. 

- Ved utleie av turnrommet er det krav om sikringskurs for å bruke trampolinen. Er turnen 
interessert i å leie ut personer til dette, mot vanlig 80/20-fordeling av inntektene? Morten 
følger opp. 

- Aldersgrense for utleie. Det har vært noen uheldige ungdomsfester i Salen. Vi ønsker å unngå 
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negativt omdømme og hever derfor aldersgrensen for leie til 25 år. Allerede inngåtte 
kontrakter er uendret. 

 
 
Kommende møter 
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 

 


