MØTEREFERAT

Møtereferat for:

Møtenummer:

Hovedstyret

07/17

Dato/ tid:

Sted:

14.06.17/ 19.30-21.45

Møterommet på Iden

Møteleder:

Referent:

Morten Jelsa

Astrid Knutsen Håland

Deltakere:

Fraværende:

Morten Jelsa, Gunn Berit Frøyland, Monica
Dubland, Guri Bratland, Astrid K. Håland, Ken
Tore Tunheim, Sigmund V. Ådnøy, Jan Christian
Bernd Vasshus

Eva Hegre

1/17 Godkjenning av innkalling og referat
Ingen kommentarer.

2/17 Godkjenning av referat fra gruppene
Godkjent.

3/17 Økonomi
Veldig kjekt med momskompensasjonen vi får til Jæren Sparebank Arena; nesten 7 millioner. Vi vil
også få utbetalt 3 millioner i spillemidler til Jæren Sparebank Arena og 2 millioner til rehabilitering av
garderobene i Varhaughallen. Selv om vi har kostnader til rehabiliteringen, vil vi få en vesentlig
reduksjon på lånet.
Etter mai ligger vi etter på budsjettet, men det skyldes at driftstilskuddet fra kommunen kommer en
måned senere enn budsjettert. Tallene ellers er bra og det er god kontroll på økonomien både i
gruppene og i administrasjonen.

10/16 Rehabilitering gammel hall
Tribunen er nesten oppe. I garderobene er mye ferdig. Rørleggerne startet i dag med å få opp
toalettene. Vi ser nesten daglig endringer. Håper mye er gjort de neste to ukene. Det er vanskeligere å
få tak i folk nå rett før sommeren. Glassrekkverket ble bestilt i dag.
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13/16 Styrkerommet i ny hall
Jan Christian har hatt møte med Camilla Aune. Hun er interessert i å lage en plan for tilbudet vårt,
lære opp nye instruktører og kanskje ha noen timer selv. Vi gleder oss!
Tor Arne vil starte med Kettlebell etter sommeren.

49/16 Brosjyre til Varhaug innbyggere
Vi gikk gjennom forslaget, og vil ha denne klar til oppstart av nytt skoleår. Bildene manglene. Morten
sender forslaget ut til alle gruppene og ber om innspill. Brosjyren skal deles ut til alle innbyggere, og
den vil vise frem alle tilbudene våre.

60/16 Fotballhall
Søknaden er idrettsteknisk godkjent. Det vil si at vi kan begynne å føre kostnader på den. Må få status
på prøvegraving, og det går dessverre noe tid på slikt arbeid. Vi arbeider kontinuerlig med
fotballhallarbeid.

5/17 17.mai 2017
Kjekt med flere besøkende enn tidligere år. 17.maikomiteen og hovedstyret har evaluert, og sendt til
hverandre. Det bør vurderes om to trinn skal være i komiteen.
Hovedstyret ønsker å selge pølse og pizza i den nye kiosken og. Inntektene har gått fra ca 30.000kr til
godt over 100.000kr.
Vi er veldig takknemlige for at vi fikk halve kollekten.
Kanskje vi bør vurdere å kjøpe inn flere bord og stoler?

6/17 Innkjøp av buss
Bussen er kommet. Veldig kjekt at den allerede er mye i bruk. For våre medlemmer koster det 50kr pr
person for en lokal tur, 100kr pr person dersom en reiser over fjorden og 300kr pr person for
utenlandstur. Reklamen kommer på i slutten av måneden.

Vi har i dag kjøpt ny henger, 330*200cm. Den trengs for å frakte bagasjen. Vi ønsker å leie ut
hengeren.
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24/17 Kunstgress ved sandvolleyballbanen
Hovedstyret ønsker å se på mulighetene for å legge kunstgress i området ved sandvolleyballbanen. Vi
starter undersøkelser og søker spillemidler. Endelig beslutning tas på et senere tidspunkt.

25/17 Sikringsgjerde
Vi ser på ulike alternativ for å sikre jordvollen ved veien. Jan Christian følger opp.

26/17 Gå deg fin på vin
Lørdag 2. september arrangerer vi «Gå deg fin på vin». Hovedstyret finner hjem som ønsker å ta imot
grupper på 10 personer. Prisen vil ligge på 800kr pr. person. Dette inkluderer mat med passende vin.

Eventuelt
Hovedstyret sine oppgaver på Jærmessa
Gunn Berit har skaffet folk til å sitte på messekontoret.
Guri henter gevinster fra stander på lørdag formiddag.
Morten skaffer folk til å selge casinolodd.
Jan Christian lager liste over gevinstene.
Morten og Astrid har ansvar for trekningene lørdag og søndag, samt gjennomføring av trekningen og å
kontakte vinnerne.

Kommende møter
Onsdag 16. august kl. 20.00 – 22.30
Torsdag 14.september kl.20.00 – 22.30
Torsdag 19.oktober kl.20.00 – 22.30
Torsdag 16.november kl.20.00 – 22.30
Torsdag 14.desember 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

