
1 

 

REFERAT FRA HOVEDSTYRET I VARHAUG IDRETTSLAG 

 

 

Møtenummer:  11 - 2016  

Frammøtte:  Morten Jelsa, Monica Dubland, Ken Tore Tunheim, Eva Hegre,      

Kjell Tore Skretting, Astrid K. Håland, Gunn Berit Frøyland,           

Edel Espeland Kartevold og Jan Christian Vasshus  

Forfall:  
Sted: Møterom Idrettshuset 

Dato/Kl.:  Onsdag 16. november 2016 kl. 19.30 – 22.00 

 
1/16 Godkjenning av innkalling og referat  
Godkjent uten kommentarer.  
 
2/16 Godkjenning av referat fra gruppene  
Godkjent. Det er en endring i håndballstyret der leder har trukket seg. Nestleder tar 
over.  
 

3/16 Økonomi 
Det ser fortsatt bra ut. Resultat pr nå er ca kr 1 400 000,- og årsresultat ser ut til å bli ca 
1.000.000,-.  
 
4/16 Organisasjonsplan 
Vi vil oppdatere organisasjonsplanen før årsmøtet. Til neste hovedstyremøte skal alle ha 
lest gjennom denne, og komme med forslag om endringer.  
 
13/16 Styrkerommet i ny hall 
Det er kommet ønske om å koble en skjerm til pc’en. Jan Christian følger opp. 
 
Vi har hatt møte med flere instruktører. På nyåret blir det TRX, bevegelighetstrening, 
BodyAttac og GRIT. Foreløpig timeplan ligger på facebook.  
 
26/16 Ny nettside 
Nettsiden er nå i bruk.  
 
27/16 Arrangementskomite 
Vi jobber fortsatt med å få med flere personer i denne komiteen.  
 
45/16 Database for verv 
På forrige årsmøte bestemte vi å endre versoversikten og innføre poengsystem.  Vi har 
nå bedt Joakim Jeremiassen om hjelp til å lage ny struktur på oversikten.  Gudny 
Varhaug kan bidra med selve registreringen. Eva vil lage et oppsett som vi kan sende ut 
til styrene, slik at vi får på plass poeng for alle som har hatt verv dette året. 
 
47/16 Inkludering  
Vi har fått kr 50 000,- fra SR-stiftelsen og dette er øremerket inkluderingsfond. Vi vil 
lage retningslinjer for hvordan trenere og oppmenn kan søke om dette. Kjempegildt!  
 
52/16 Møte med kommunen ang. tomt ved Tjemslandsmarka 
Det nærmer seg en avklaring med kommunen.  
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59/16 Hallbasar 27. november  
Hallbasaren er 27. november kl. 17.00. Hovedstyret med flere rigger til hallbasaren kl. 
14.00.  
 
I morgen er det loddsalg på bygda. Morten, Edel og Astrid møter litt før for klargjøring.  
 
Det blir salg på Coop disse tidspunktene:  
Fredag 18.11.  kl. 14.00-16.30 Monica Dubland  
   kl. 16.30-18.00 Gunn Berit Frøyland  
Lørdag 19.11.  kl. 10.00-13.00 Astrid K. Håland  
   kl. 13.00-16.00 Edel Espeland Kartevold og Ken Tore Tunheim 
Fredag 25.11.  kl. 15.30-18.30 Christopher Forsmo  
Lørdag 26.11.  kl. 09.30-11.30 Rune Byberg 
   kl. 11.30-14.30 Hilde Dubland  
   kl. 14.30-   Morten Jelsa  
 
Det blir salg på Spar disse tidspunktene:  
Fredag 25.11.  kl. 14.00-16.00 Berit Bø  
Lørdag 26.11.  kl. 09.00-12.00 Ida Varhaug 
   kl. 12.00-15.00 Petter Dubland  
   kl. 15.00-17.00 Gunn Berit Frøyland  
 
60/16 Fotballhall 
Det har lenge blitt ytret ønske om fotballhall på Varhaug. Vi har nå fått en pris og ønsker 
å arbeide videre med saken. Dersom det blir aktuelt, vil dette bli en årsmøtesak.  
 
61/16 Kontingent 2018   
Hovedstyret er enige om et forslag på priser som vil bli lagt frem på årsmøtet.  
 
62/16 Manglende politiattester 
Det er svært mange voksne med verv i idrettslaget som ikke har levert politiattest. Eva 
sender ut liste til gruppestyrene og ber om at de purrer på sine.   
 
63/16 Casinotrekningen på Jærmessa 2017 
Hovedstyret er ansvarlige for Casinotrekningen og prøver å få til en god ordning 
omkring henting av gevinster.  
 
64/16 Inkludering av flyktninger  
Etter oppfordring fra idrettsrådet har Varhaug idrettslag vist interessert for å gjøre det 
vi kan for å inkludere flyktninger i bygden. Vi venter på videre dialog med Laila Barret.  
 
65/16 Budsjett 2017 
Jan Christian, Eva og Morten avtaler tid til å se på dette. Hovedstyret utarbeider et 
forslag til gruppene som de må ta stilling til på nyåret.   
 
66/16 Valgkomitearbeid 
Det vil være en del møter med valgkomiteen førstkommende lørdag.  
 
67/16 Årsmøte 2017 
20. februar 2017 blir det årsmøte.  
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68/16 Årsfest 2017 
18. februar 2017 blir det årsfest.  
 
Eventuelt 
Nettverk i ny hall 
Forbedring på dette i dag. Håper det stemmer. Fredag kommer Dataplan og Elektrofag 
Jæren for å sjekke dette.  
 
Trening i gamle salen  
Vi ønsker å få malt litt i den gamle salen, samt fått opp noen speil på veggene. Jan 
Christian tar kontakt med Berit.  
 
Det trengs også et låsbart skap til anlegget.  
 
Knuts rute ny hall  
Jan Christian har bestilt ny, men den er ikke kommet opp. Han sjekker opp.  
 
 
Neste møte i hovedstyret: 15. desember kl. 19.30 
 
 
 
_______________________     ________________________ 
Morten Jelsa      Monica Dubland 
 
 
_______________________     ________________________ 
Astrid Knutsen Håland    Kjell Tore Skretting 
 
 
________________________    ________________________ 
Gunn Berit Frøyland     Edel Espeland Kartevold 
 
 
________________________     
Ken Tore Tunheim       
 
 
 
 


