REFERAT FRA HOVEDSTYRET I VARHAUG IDRETTSLAG

Møtenummer:
Frammøtte:

Forfall:
Sted:
Dato/Kl:

6 - 2016
Morten Jelsa, Monica Dubland, Ken Tore Tunheim, Eva Hegre, Kjell
Tore Skretting, Astrid K. Håland, Gunn Berit Frøyland, Mona Ueland
og Jan Christian Vasshus
Hos Morten Jelsa
Onsdag 11.mai 2016 kl. 20.00 – 22.15

1/16 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent uten merknader.
2/16 Godkjenning av referat fra gruppene
Godkjent uten merknader.
3/16 Økonomi
God kontroll på økonomien.
17/16 17.mai 2016
Mona legger klar fana og flagget. Morten heiser flagget og tar ansvar for
pengehåndteringen på selve dagen. Astrid og Kjell Tore sørger for at noen dugnadsfolk
har ansvar for toalett- og tørkepapir. mCash-menyen er klar. Celine rigger til kiosken på
fredag.
31/16 Treningstider ny hall 2016/2017
Treningstider for skole og barnehage er fordelt.
Morten inviterer en til to representanter fra alle styrene for en samtale rundt
treningstider. Gunn Berit blir med på dette.
12/16 Priser kontingent 2017
Kontingenten for 2017 ble fastsatt på årsmøtet i februar. Til neste årsmøte vil det
komme sak om å endre f.o.m. 2018. Da vil vi foreslå blant annet å gå bort fra
medlemstypen Trimmedlem og flytte disse over på ordinært medlemsskap.
Når det gjelder betaling for bruk av styrkerommet fra sommeren 2016 innfører vi denne
ordningen:
Aktiv voksen, Aktiv ungdom og Trimmedlem:
Livsvarig medlem:
Støttemedlem:
Grunnmedlem:

Tilleggspris på kr 100,- pr mnd.
Tilleggspris på kr 230,- pr mnd.
Tilleggspris på kr 230,- pr mnd.
Nye som kun vil være med i styrkerommet: 400,- i kontingent ved
innmelding pluss 230,- pr mnd.

For å holde orden på støttemedlemsskap (ikke aktive) og de som bruker styrkerommet,
innfører vi medlemstype Grunnmedlem. De som pr i dag er støttemedlem og vil ta i bruk
styrkerommet vil bli endret til Grunnmedlem (samme pris, kun administrativ
konsekvens).
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Kontingenten skal som nå betales i starten av året, eventuelt med halv pris ved oppstart
etter sommeren.
Betaling for bruk av styrkerommet kan gjøres månedlig eller på forskudd.
Det er 3 måneders oppsigelse på bruk av styrkerommet.
24/16 Varhaugmarken 2016
Morten har hatt møte med Stasjoen Pub ang. Varhaugmarken. Vi kjører ølteltet på fredag
slik vi pleier å gjøre. Stasjoen Pub har et opplegg på lørdagen. Vi deler kostnadene for
leie av telt og toalett. Mona sjekker pris for toalett og telt, og ordner skjenkeløyve.
Eva har kalt inn vaktlag og ber gruppene om å skaffe noen dugnadsfolk. Hovedstyret har
stand fredag og lørdag. Astrid og Gunn Berit står fredag. Jan Christian og Astrid står
lørdag formiddag, Kjell Tore står lørdag ettermiddag. Loddsalg som i fjor. Vi selger is og
gir kaffe til de som kjøper lodd. Markenskomitèen har ordnet at Ungdomslaget setter
opp og tar ned teltet for oss, mot litt betaling.
32/16 Hastighetsmåler
Idrettslaget går til innkjøp av hastighetsmåler som alle gruppene kan ha glede av.
18/16 Åpning av ny hall, 22. juni og 25. juni
Dette blir stas!
Vi har god kontroll på onsdag. Gruppene har ansvar for hver sine aktiviteter, etter
opplegg planlagt av komitèen.
Reidar står for maten på lørdag. Det blir en påmelding før denne festen. Mona kontakter
organisasjoner i bygda for å selge dugnadsvaktene.
33/16 TV-aksjonen
Vi blir med på TV-aksjonen NRK Røde Kors 2016 søndag 23. oktober. Eva prøver å skaffe
en områdeleder. Vi må melde fra innen 25. mai.
Neste møte i hovedstyret: 9. juni kl. 19.00 (flyttet fra 16. juni).
_______________________
Morten Jelsa

________________________
Monica Dubland

_______________________
Astrid Knutsen Håland

________________________
Kjell Tore Skretting

_______________________
Jan Christian Vasshus

________________________
Gunn Berit Frøyland

________________________
Ken Tore Tunheim
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