MØTEREFERAT

Møtereferat for:

Møtenummer:

Hovedstyret

08/17

Dato/ tid:

Sted:

14.08.17/ 19.45 – 21.30

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, Eva Hegre,
Jan Christian Bernd Vasshus

Sigmund V. Ådnøy

1/17 Godkjenning av innkalling og referat
Ingen kommentarer.

2/17 Godkjenning av referat fra gruppene
Godkjent.

3/17 Økonomi

Økonomisk går det veldig bra. Me ligg godt over budsjett og årsresultatet ser ut til å bli rundt
millionen.
Gruppene har hovedsaklig god kontroll, men det er overforbruk på håndball og fotball.

10/16 Rehabilitering gammel hall
Alt skal være klart til messa. For tiden holder vi på ute. Rekkverk i hallen gjenstår. Tribunen blir klar
denne uken. Ellers litt småting som skal gjøres.
Vi ønsker å få lakket Varhaughallen rett etter Jærmessa. Selve hallen blir dermed stengt en periode
rett etter messa. Jan Christian tar saken.
Vi ønsker samtidig å få fikset lysene i den gamle salen. Jan Christian sjekker pris.

15/17 Jærmessa 2017
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Vi ligger godt an med planleggingen, og bra an i forhold til budsjettet. Full kontroll på messekontoret.
Hovedstyret sine oppgaver er å delta på Casinoen, rigging onsdag 23.08. kl.17.00, og å sitte på
messekontoret.
Det er utfordrende å finne den beste måten å bemanne dugnadsvaktene. Noen melder seg selv raskt
på DugnadProff, de fleste avventer kontakt fra gruppene/laga. Foreldre med barn i flere idretter får
spørsmål fra flere hold.
Casinotrekningen får en ny vri dette året. Spennende!

26/17 Gå deg fin på vin
Nytt navn er «He du lag?» Det har dukket opp flere uforutsette ting som gjør at vi utsetter
arrangementet til 28. oktober. Jan Christian tar kontakt med de som har kjøpt billett.

27/17 Ungdom og idrett
VIL ønsker å ha med flest spillere lengst mulig. Det er viktig at gruppene tar tak i denne utfordringen.
Hovedstyret oppfordrer i denne omgang håndballstyret til å ta kontakt med ungdommene, gjerne
sammen med foreldrene, for å kartlegge hvem som er med videre, og hva som må til for at de ønsker
å bli med videre. Astrid snakker med Rune.

28/17 Reiser og opphold på kamper, turneringer og treningsleirer
Vi minner om at det i organisasjonsplanen vår står skrevet følgende:
Varhaug Idrettslag vil gjøre reiser og opphold på kamper, turneringer og treningsleirer til en
trygg, god og minnerik opplevelse for alle aktive og lederne. Våre reiser er en alkoholfri sone
for aktive og lederne fra avreise til hjemkomst. På treningsleirer skal det alltid være en
ansvarlig hovedleder som har overordnet ansvar. VIL oppfordrer at det blir holdt et
informasjonsmøte for deltakere og foresatte, eller at en på en annen måte sørger for at
tilstrekkelig informasjon blir gitt.
VIL er medlem av Antidoping Norge og alle medlemmer avstår fra bruk av alkohol og andre
rusmiddel i regi av idrettslaget og når man går kledd i klær merket med Varhaug Idrettslag.

Eventuelt
Nye bord/ stoler
Nye stoler er bestilt. Vi venter med å bestille bord.
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Kommende møter
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

_________________
Morten Jelsa

_________________
Gunn Berit Frøyland

_________________
Monica Dubland

_________________
Astrid K. Håland

_________________
Guri Bratland

_________________
Sigmund Voll Ådnøy
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_________________
Ken Tore Tunheim

