MØTEREFERAT

Dato:

Agenda:

18.04.17

Hovedstyremøte nr. 5/17

Møteleder:

Referent:

Morten Jelsa

Astrid Knutsen Håland

Tid:

Sted:

Kl. 20.00 – 21.10

Møterom, Jæren Sparebank Arena

Medvirkende:

Fraværende:

Morten Jelsa, Gunn Berit Frøyland, Monica
Dubland, Astrid K. Håland, Ken Tore Tunheim,
Guri Bratland, Sigmund Voll Ådnøy, Jan Christian
B. Vasshus og Eva Hegre.

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

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

3/17 Økonomi
Tallene for mars måned viser at vi ligger 100.000kr over budsjettet. Ingen store avvik i mars. God
kontroll.
Vi har fortsatt mange som ikke har betalt kontingent. Eva purrer igjen.

10/16 Rehabilitering gammel hall
Veggene er oppe. Det er god aktivitet av supre dugnadsfolk. Ingenting blir klar til 17. mai, så da bruker
vi toalettene i Jæren Sparebank Arena. Berit Halvorsen har vært inne og sett på fargene.
Det blir en lang benk med sitteplasser oppe til høyre når en går opp den første trappen. I den gamle
hallen er det flere ulike sorter dører. Vi ønsker at disse skal være samme sort. Jan Christian er på
saken.
Hovedstyret ønsker referat fra byggemøtene og Jan Christian vil videresende disse.
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60/16 Fotballhall
Ekstraordinært årsmøte ga fullmakt til at vi kan ta opp lånet. Vi arbeider nå videre med fotballhallen.

5/17 17. mai 2017
J13 håndball rydder på 17. mai. J12 lager klar snopeposer, samt fyller i brusskapene.
Morten lager plakater med matprisene.
Rino er med under selve riggingen på 16. mai.
Jan Christian tar kontakt med Ingve Skretting, leder av 17. maikomiteen, ang. bord.
Astrid er i dialog med Eva om resten av dugnaden.

8/17 Skjærtorsdagsdans
Dansen gikk fint for seg. Skjenkekontrollen hadde ingen anmerkninger. Flere av de fremmøtte ønsker
at Varhaug idrettslag arrangerer flere slike danser, gjerne med et litt mer kjent band.
Jan Christian følger opp dette og tar også kontakt med arrangementskomitéen for å avklare hva de
skal bidra med.

12/17 Politiattest
De aller fleste har nå levert politiattest. Guri og Eva følger opp de som mangler.

19/17 Dugnad i Kongeparken
Varhaug idrettslag mangler rundt 40 personer til dugnaden. Ken Tore snakker med Kjell Tore om hjelp
til å skaffe flere folk.

20/17 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte ga fullmakt til at vi kan ta opp lånet.

Eventuelt
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Sponsortreff
Alle parter er godt fornøyde med sponsortreffet, foredraget og treningen med Christian Berge.

Kommende møter
Torsdag 11. mai kl. 20.00 – 22.30
Onsdag 14. juni kl. 20.00 – 22.30
Onsdag 16. august 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

