MØTEREFERAT

Dato:

Agenda:

30.03.17

Hovedstyremøte nr. 4/17

Møteleder:

Referent:

Morten Jelsa

Astrid Knutsen Håland

Tid:

Sted:

Kl. 20.00 – 22.45

Møterom, Jæren Sparebank Arena

Medvirkende:

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 uten kommentarer.

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

3/17 Økonomi
Etter februar måned lå vi 100 000kr under budsjett. Dette fordi vi brukte en del penger på styrkerom
og oppstart av saltimene. Utstyret ble bestilt i 2016, men pga lang leveringstid ble dette fakturert i
februar. Vi har kontroll på avviket.
Vi har 125 000kr i manglende innbetalinger av kontingent. Eva har sendt vanlig betaling, samt en
purring. For at spillere skal få spille kamper og trene for Varhaug idrettslag MÅ kontingenten betales.
Eva ber alle styrene ta det opp med spillerne det gjelder.
Siden vi har inkluderingsfondet, kan vi vurdere å sende inkassokrav til de som ikke betaler eller søker
fra fondet.

10/16 Rehabilitering gammel hall
Det går unna og ser veldig bra ut. Målet er fortsatt å være klar med toalettsonene til 17. mai, men det
kommer noe an på leveringstiden på en del av varene.
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13/16 Styrkerommet i ny hall
Vi har pr. dags dato 279 medlemmer i styrkerommet. Veldig kjekt! Håper på flere medlemmer når vi
har et bedre aktivitetstilbud i forhold til saltimer.
Vi vil innføre klippekort for gruppetimene.
Vi har opprettet en ny facebookgruppe der styrkerommet og saltimene blir profilert.

49/16 Brosjyre til Varhaug innbyggere
Morten la frem en foreløpig brosjyre. Den ser veldig bra ut og har informasjon om de ulike tilbudene i
idrettslaget.

60/16 Fotballhall
Vi fikk i dag pris på 10.885.000kr for selve hallen. I tillegg til dette kommer graving, mur, kunstgress og
lys. Det blir nytt byggemøte neste uke.

5/17 17. mai 2017
Morten Jelsa var i møte med 17.mai-komiteen forrige onsdag.
Det vil dette året bli gudstjeneste i Jæren Sparebank arena. På samme tidspunkt vil det bli matsalg i
Varhaughallen. På denne måten gir vi et tilbud til alle, uavhengig av om de ønsker å delta på
gudstjeneste. Matsalget vil skje over en lenger periode, slik at det blir mindre hektisk. Vi holder åpen
kiosk i Jæren Sparebank Arena etter at gudstjenesten er over.
17.mai-komiteen ønsker at vi skal selge kjøttkaker. Hovedstyret er positive til dette. Bente er innstilt på
å være på kjøkken, sammen med en del andre gode folk. Astrid er ansvarlig for dugnaden. Hun kaller
inn de lagene som trengs. Vi ønsker folk skal kunne betale med Vipps om de ønsker det.
Astrid, Ken Tore og Kjell Tore organiserer dugnaden under arrangementet.
Jan Christian ordner folk som kan være med under riggingen 16. mai.
Mat og pris er som følger:
Kjøttkaker stor 150kr

Kjøttkaker liten 100kr

Lapskaus stor 75kr

Lapskaus liten 50kr
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Pølse i brød

25kr

Pizza

35kr

Brus

25kr

6/17 Innkjøp av buss
6.mai kommer bussen til Norge, til Drammen. Vi gleder oss.

10/17 Rent idrettslag
Eivind Galtvik er vår kontaktperson inn mot «Rent idrettslag». Jan Christian informerer Eivind om hva
som er hans oppgaver. Administrasjonen sjekker at vi oppfyller kravene/punktene som står.
Det er viktig at vi i årsmeldingen skriver noe som hva som er gjort det siste året og hvem som er vår
kontaktperson.

11/17 Årsmøte i Hå Idrettsråd
Astrid K. Håland stilte fra Varhaug Idrettslag. Hun oppsummerte kort om det som kom frem på møtet,
og de viktigste punktene er tatt inn som egne saker på hovedstyremøtet.

12/17 Politiattest
Guri Bratland er som kjent ansvarlig for oppfølging av politiattester i laget. Hovedstyret, trenere og
oppmenn skal levere politiattest. Det samme må voksne som skal overnatte sammen med barn og
ungdom.
Dagen etter årsmøtet sendte Eva beskjed til alle som ikke hadde levert politiattest om at dette måtte
skje snarest. God respons! Guri har i tillegg ringt de som pr. nå ikke har levert. De er på gang. Dersom
de ikke har levert innen 10. april tar Guri kontakt på ny og sjekker status. Dersom de ikke kan vise til
at de har søkt, vil de ble bedt om å fratre sitt verv i Idrettslaget.
Dato for utstedt politiattest er lagret i Medlemsnett. Politiattestene er gyldig i 3 år.

13/17 Seksuell trakassering i idretten
Det fins en brosjyre om seksuell trakassering i idretten. Hovedstyret har gjort seg kjent med innholdet.
Eva sender denne videre til alle styrene, slik at også de er kjent med denne.
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14/17 Organisasjonsplan revidert etter årsmøtet februar 2017
Årsmøteprotokollen er ferdig. Astrid sjekker organisasjonsplanen opp mot årsmøteprotokollen snarest,
slik at Eva får organisasjonsplanen ut på hjemmesiden vår.

15/17 Jærmessa 2017
Det er god driv i komiteen. Messen vil være lørdag kl. 1000-1800 og søndag kl. 1000-1700.
Landbruksutstillerne er positive til måten vi ønsker å gjøre det på. Mange har sagt de vil være med.
Kontraktmalen er klar. Tivoliet utgår til fordel for aktivitetsløype med blant annet hoppeslott, bumperz
fotball, frisbee golf, minigolf, turnaktiviteter osv. Vi har ikke planer om konsert. Det blir landsbruksfaglig
foredrag i gamle salen. Forbrukerstandene og matsalget blir i Jæren Sparebank Arena. Det blir gla’
lørdag, ikke øltelt på fredag som tidligere år.
Viktig at vi markedsfører at dette vil bli en messe for familier, samtidig som det er en landbruksmesse.

16/17 Garderober ny hall
Det har kommet tilbakemeldinger om at noen barn oppholder seg i garderobene på ettermiddagstid.
De kaster ball og lager mye leven. Noen trenere har tatt kontakt med ønske om å låse av garderobene
når de yngste barna trener. Hovedstyret oppfordrer i første omgang trenere til å be barn/unge forlate
garderobene dersom de ikke har noe der å gjøre. Det er vanskelig å låse garderobene da flere trenere
samler sine kull der før trening.

17/17 Halvårskontingent
Hovedstyret er positive til at «aktiv voksne» som skal studere, reise i militæret eller lignende kan få
betale halvårskontingent på våren. Dette blir en sak på årsmøte 2018.

18/17 Styrekurs tirsdag 4. april
Jan Christian, Eva, Guri og Sigmund reiser til Vigrestad på styrekurset.

19/17 Dugnad i Kongeparken
Varhaug idrettslag mangler 60 personer til dugnaden. Administrasjonen sender mail til alle gruppene
og oppfordrer de om å skaffe noen dugnadsfolk hver.
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20/17 Ekstraordinært årsmøte
For å finansiere fotballhallen og refinansiere tidligere lån, vil vi ta opp nytt, samlet lån i Sparebanken
Vest. Låneopptaket forutsetter at vi har årsmøtevedtak der blant annet låneramme og bank er omtalt.
Vi kaller derfor inn til ekstraordinært årsmøte. Dette blir 18. april kl. 1900. På årsmøtet vil det bli
presentert en kostnadsoversikt for fotballhallen og en samlet nedbetalingsplan.

Eventuelt
Gruppene i Varhaug idrettslag
Styrene må gjøre seg kjent med organisasjonsplanen og idrettslagets lover, samt følge disse. De må
også gjøre trenerne/oppmenn kjent med de sentrale emnene.
Hovedstyret ønsker at gruppenes årshjul blir sendt til administrasjon og til representantene i
hovedstyret.

Sponsortreff
Veldig bra jobba av administrasjonen som har fått Christian Berge på plass. Håper på flere påmeldte
til foredraget om kvelden.

Oppvisning av idrettsskulen
Onsdag 5.april kl.17.00 blir det oppvisning. Kom, kom!

Kommende møter
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
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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

