MØTEREFERAT

Møtereferat for:

Møtenummer:

Hovedstyret

03/17

Dato/ tid:

Sted:

27.02.17/ 20.00 – 23.00

Møterom, Jæren Sparebank Arena

Møteleder:

Referent:

Morten Jelsa

Astrid Knutsen Håland

Deltakere:

Fraværende:

Morten Jelsa, Gunn Berit Frøyland, Monica
Dubland, Astrid K. Håland, Ken Tore Tunheim,
Jan Christian B. Vasshus, Eva Hegre

Guri Bratland, Sigmund Voll Ådnøy

1/17 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent.

2/17 Godkjenning av referat fra gruppene
Godkjent.

3/17 Økonomi
Resultatet for januar ser bra ut. Trim og friidrett har en utgiftspost på 45 000 kr. Denne er trolig utstyr
som skulle vært fakturert i fjor. Klatringen har budsjett på 0 kr, men har allerede brukt 101 000 kr.
Hovedstyret ser på dette.
Vi justerte budsjettet i tråd med vedtaket på årsmøtet. Leasing av buss blir utgiftsført på
administrasjonen og vi reduserer reisekostnadene for fotball- og håndballgruppen sitt budsjett. Vi la
inn 10.000,- i utgifter til oppstart badmintongruppe.

10/16 Rehabilitering gammel hall
Rivingen går veldig bra. I morgen, 28.2., blir det støyping av gulv. Vi håper at toalettene er oppe til
skjærtorsdagsdansen. Ingen barn under 16 år har for tiden adgang til den gamle håndballhallen uten
følge av en voksen.

13/16 Styrkerommet i ny hall
Iblant ser vi «ukjente» personer som benytter styrkerommet. Det er viktig at ingen tar med seg andre.
Husk at det koster kr 500,- om en blir tatt i kontroll. Det blir i tiden som kommer gjennomført kontroller
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både på dag- og kveldstid.
Vi ønsker å åpne for at 8.klassingene som allerede er medlemmer i VIL etter nyttår kan komme gratis
på gruppetimene.
Markedsføringen må bli bedre. Trim og friidrettsstyret vil bli utfordret til og «eige»/drive dette. Det ville
vært flott om sekretariatet under håndballkamper kan opplyse om tilbudet vårt.

49/16 Brosjyre til Varhaug innbyggere
Brosjyre til alle innbyggere der vi viser frem alle tilbudene våre er under arbeid.

60/16 Fotballhall
Vi fikk på årsmøtet i Varhaug Idrettslag fullmakt til å starte prosjektering og oppstart av bygging av
fotballhall i Varhaug Idrettspark. Det har blitt prøvegravet med resultat at det ser bedre ut enn
forventet. Vi prøver å få til et møte med entreprenører førstkommende onsdag. Jan Christian er i gang
med søknad til kommunen om tippemidler.

5/17 17. mai 2017
Jan Christian og Morten inviterer seg med på møte med 17. maikomiteen. Hovedstyret har tanker om
hvordan 17. mai kan utvikles.

8/17 Skjærtorsdagsdans
Vi går for skjærtorsdagsdans i år igjen. Ken Tore er vaktsjef og tar kontakt med de personene en
trenger. Administrasjonen ordner musikk.

9/17 Varhaugmarken
Ungaløpet er på fredag og Varhaugmila er på lørdag som tidligere år. Vi ønsker å ha en større stand
der påmeldinger til disse løpene skal skje.
Geir Egil Rosland og en kar til har kontroll på tidtakerutstyret.
Vi skal ikke ha øltelt dette året.

10/17 Rent idrettslag
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Eivind Galtvik er vår kontaktperson inn mot «Rent idrettslag».

Eventuelt

Møtedatoer dette året
Torsdag 30.mars kl. 20.00 – 22.30
Tirsdag 18.april kl. 20.00 – 22.30
Torsdag 11.mai kl. 20.00 – 22.30
Onsdag 14.juni kl. 20.00 – 22.30
Onsdag 16.august kl. 20.00 – 22.30

Kontaktpersoner for gruppene
Turn – Monica Dubland
Klatring – Guri Bratland
Fotball – Morten Jelsa
Håndball – Astrid K. Håland
Trim og friidrett – Ken Tore Tunheim
Idrettsskulen – Gunn Berit Frøyland
Volleyball og badminton – Sigmund Voll Ådnøy

Politiattest
Hovedstyret, trenere og oppmenn skal levere politiattest. Det samme må voksne som skal overnatte
sammen med barn og ungdom. Sjå organisasjonsplanen. Det skal være en ansvarlig i hovedstyret for
oppfølging av politiattester i laget, og Guri Bratland får oppdraget.

Neste møte
Torsdag 30. mars kl. 20.00
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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

