MØTEREFERAT

Møtereferat for:

Møtenummer:

Hovedstyret

Hovedstyremøte nr. 6/17

Dato/ tid:

Sted:

10.05.17/ 19.30-22.30

Møterom, Jæren Sparebank Arena

Møteleder:

Referent:

Morten Jelsa

Astrid Knutsen Håland

Deltakere:

Fraværende:

Morten Jelsa, Gunn Berit Frøyland, Sigmund
Voll Ådnøy, Astrid K. Håland, Ken Tore
Tunheim, Jan Christian Vasshus, Eva Hegre

Guri Bratland, Monica Dubland

Kontrollkomitèen: Britt Elisabeth Bratland, Terje
Bøe, Kristin Nord-Varhaug, Tone Ånestad

1/17 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent uten kommentarer.

2/17 Godkjenning av referat fra gruppene
Godkjent uten kommentarer.

3/17 Økonomi
På sponsorsiden har vi fakturert kr 200.000,- mer enn budsjett i april. Alle tallene var ikke kommet inn
til møtet, notert i ettertid: Noen grupper bruker mer enn budsjettert og andre følger budsjettet bra.
Totalt for april er resultatet 150.000,- bedre enn budsjettert. Hittil i år er totalen 260.000,- bedre enn
budsjettert.

13/16 Styrkerommet i ny hall
Det har kommet inn ønske om kjøp av mer utstyr til styrkerommet. Vi diskuterte om flere apparat vil
føre til flere kunder og velger å heller satse mer på gruppetimene. Vi trenger flere instruktører og kan
gjerne kjøpe disse tjenestene. Det er ønskelig at noen «eier» organiseringen av gruppetimene, og det
kan også være en lønnet oppgave. Jan Christian følger opp.
Det har også kommet inn forslag om flytting av dører etc. Vi arbeider med å få firmakunder, og dette
kan eventuelt forsvare nye innkjøp, honorar og utbedringer.
Det vil komme en form for solskjerming og ny rute er bestilt.
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10/16 Rehabilitering av gammel hall
Det ser veldig bra ut. For tiden blir det arbeidet med ventilasjonen. Håper garderobene er klar i løpet
av sommeren. Jan Christian var med på byggemøtet i går og informerte hovedstyret om planene for
videre arbeid.

60/16 Fotballhall
Vi vil be om en geoteknisk undersøkelse snarest. Dette vil sikre at vi gjør det rette valget i forhold til
grunnarbeidet.
Siden vi får så mye offentlige tilskudd må hallen ut på anbud. Vi får ikke startet noe før anbudsrunden
er avsluttet.

5/17 17. mai 2017
Turnen har levert sine 10 navn. Mangler to navn fra idrettsskulen. Klatringen er ok.
Bente har kontroll på kjøkken sammen med blant annet Rino, Helge og Reidar.
Astrid har kontroll på de yngre spillerne som skal gå dugnad.
Rino er med 17. mai-komiteen under selve riggingen på 16. mai.
Vi har to åpne kiosker. Eva lager klar pengeskrin.
Astrid tar kontakt med Møyfrid ang. snopet. Anlegget vil bli sopt før 17.mai.

6/17 Innkjøp av buss
Bussen er sannsynligvis klar til 18. mai. Seniorlagene og juniorlaget har første prioritet på utlånet. Når
terminlisten kommer må trenere/oppmenn for disse lagene søke om å låne bussen. Etter dette kan
andre ønske å låne bussen. Jan Christian tar kontakt med Reidar. Eva får utlån av buss inn i
kalenderen. Det vil bli en egenandel pr spiller.

9/17 Varhaugmarken
Tidtakerutstyret er testet og sjekket.
Jan Christian har utfordret Trim og friidrettsgruppa til å være på stand lørdag og idrettsskulen til å
være på stand fredag.
Stasjoen Pub har øltelt på fredagen. Vi stiller med 8-10 vakter og får betalt for dette.
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19/17 Dugnad i Kongeparken
Jan Christian tar kontakt med naboklubbene om å sammen gå i dialog med Kongeparken ang.
fremtidige dugnader. Kjekk, men dårlig betalt dugnad.

21/17 Kontrollkomiteen
Kjekt at kontrollkomiteen ønsket å være med på hovedstyremøte i kveld. Hva er status? Hva har
skjedd siden årsmøtet? Hvordan ligger vi an i forhold til budsjettet?
Det ble nevnt på årsmøtet at det ville vært lurt med kurs for alle som er nye i de ulike styrene. Dette er
ikke noe vi har hatt men ser viktigheten av å ha i fremtiden. Jan Christian oppretter Dropbox-konto og
e-postadresse til hvert styre. Her kan de lagre alt de trenger; dugnadslister, årshjul og andre ting.
Dette vil bli sendt ut til alle styrene i løpet av uken.
Brosjyren med generell VIL-info er snart klar. Denne vil være svært bra, spesielt for alle tilflyttere.
Kontingenten som nå ligger på nettsiden vår må oppdateres. Eva ordner dette.
Medlemstallene stiger. Det er et krevende arbeid å få folk til å betale medlemskontingent. Vi har gode
system på dette.
Hovedstyret informerte om inkluderingsfondet.
Vi har få utfordringer med sponsorer som ikke gjør opp for seg.
Administrasjonen vil fremover sende de økonomiske månedsrapportene til kontrollkomiteen.
Arbeidet med politiattester er satt i system.

22/17 Fordeling av inntekter når gruppene selv åpner kiosken
I organisasjonsplanen står det: «Dersom noen grupper påtar seg å drive kiosken, så blir gruppen
godskrevet 20% av salget». Vi ser at dette er vanskelig å praktisere.
Det vil fra nå av bli 80% til gruppene og 20% til administrasjonen. Vedtaket har ikke tilbakevirkende
kraft.
De bruskassene som fotballen tar til spillerne på A-lagskamper skal føres på fotballgruppen.

23/17 Inspirasjonssamling og prøvespringing av Varhaugmilå
Trim og friidrettsgruppa inviterer til inspirasjonssamling og prøvespringing av Varhaugmilå. Leif Inge
Tjelta fra SPREK-prosjektet holder foredrag. Dette skjer mandag 22. mai kl.18.00. Arrangementet er
gratis.
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Klokken 1900 kan de som ønsker det være med å prøvespringe løypen til Varhaugmilå, 5 eller 10 km.

Eventuelt
Dugnadsfest 60+
Vi ønsker å gjøre stas på de eldre som stadig hjelper til med ulike dugnader. Vi lager dugnadsfest
torsdag 8. juni kl. 1800 i sosialt rom i JSA. Morten holder et innlegg. Kjell Tore Skretting og Bjørn
Skretting blir også med.
Eva innhenter navn på hvem som må få invitasjon og inviterer. Andre kan også delta. Påmelding til
Eva.

Julebord
Vi diskuterte muligheten for at idrettslaget arrangerer julebord for andre firma eller organisasjoner. Vi
stiller i tilfelle med vakter. Jan Christian følger opp.

Ny kalenderfunksjon
Eva ønsker å utvide kalenderfunksjonen på hjemmesiden slik at vi får inn rombooking. Alle kan sende
forespørsel på leie av rom direkte fra hjemmesiden, og forespørselen sendes pr e-post til Eva.
Godkjenning leder til automatisk svar og oppdatering av kalenderen. Vi har fått et tilbud på utvikling fra
leverandøren av hjemmesiden. Hovedstyret ser at dette vil være arbeidssparende og er positive til
forslaget. Her kan vi også ha bussbooking. Eva følger opp.

Fokus på det sportslige
Hvor skal vi være om 5 år? Sportslige mål og fokusområder bør inn i organisasjonsplanen.
Hovedstyret vil komme med forslag til neste årsmøte.

Kommende møter
Onsdag 14. juni kl. 20.00 – 22.30
Onsdag 16. august kl. 20.00 – 22.30

_________________

_________________

_________________
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Morten Jelsa

Gunn Berit Frøyland

Monica Dubland

_________________
Astrid K. Håland

_________________
Guri Bratland

_________________
Sigmund Voll Ådnøy
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Ken Tore Tunheim

