REFERAT FRA HOVEDSTYRET I VARHAUG IDRETTSLAG

Møtenummer:
Frammøtte:

Forfall:
Sted:
Dato/Kl.:

12 - 2016
Morten Jelsa, Monica Dubland, Ken Tore Tunheim, Eva Hegre,
Kjell Tore Skretting, Astrid K. Håland, Gunn Berit Frøyland og
Jan Christian Bernd Vasshus
Edel Espeland Kartevold
Morten Jelsa
Torsdag 15. desember 2016 kl. 19.30 – 22.45

1/16 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent uten kommentarer.
2/16 Godkjenning av referat fra gruppene
Godkjent. Fra og med 2017 ønsker vi at alle referat skal skrives i samme mal. Morten og Eva
følger opp dette.
3/16 Økonomi
Resultatet for 2016 ser ut til å bli veldig bra.
4/16 Organisasjonsplan
Alle hadde lest gjennom organisasjonsplanen, og vi diskuterte oss gjennom alle
områdene. Morten og Astrid legger frem forslag til en revidert organisasjonsplan på
neste møte.
13/16 Styrkerommet i ny hall
Vi passerer snart 200 medlemmer i styrkerommet. Det er bestilt en liten mini-pc. Vi
kommer til å sette opp en dusj/garderobe snarest.
Utstyret som trengs til saltrening er bestilt. Noen av instruktørene skal snart på kurs.
Det vil bli noen prøvetimer på nyåret.
29/16 VIL Dugnadssystem
Sandnes IL er i ferd med å teste ut vårt nyttige og ressursbesparende dugnadssystem
DugnadProff.
45/16 Database for verv
Joakim Jeremiassen arbeider med et nytt forslag. Gudny Varhaug vil bli spurt om å
registrere de siste tre årene. Eva sender oversikt til gruppene over registrerte styrer,
trenere og oppmenn, der forslag til poeng er førte på. Gruppene melder tilbake om
eventuelle avvik.
47/16 Inkludering
Varhaug idrettslag ønsker å tilby at medlemmer kan søke om støtte til kontingent,
egenandel på turnering eller sportsutstyr. Søknaden blir behandlet konfidensielt.
52/16 Møte med kommunen ang. tomt ved Tjemslandsmarka
Hå kommune overtar ansvaret for kostnader for lysene i hele trimløypen.
59/16 Hallbasar 27. november
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Vi har et overskudd på ca. kr 170.000,- på hallbasaren. Det kom mye folk og flere
opplevde det som positivt at hallbasaren dette året var på ettermiddagstid. Neste år
ønsker vi å ha livetrekning på storskjerm. Ved å tilby folk å handle lodd ved hjelp av
Vipps, fikk mange personer kjøpt mye lodd. Dette ønsker vi å profilere bredere neste år.
60/16 Fotballhall
Status nå er at vi har fått inn tilbud fra flere steder. Området vil snarest bli målt opp
nøyaktig før en fortsetter prosessen.
61/16 Kontingent 2018
Hovedstyret ønsker å tilby medlemskap for barn (0-3år) for kr. 100,-.
65/16 Budsjett 2017
Det er laget et budsjettforslag som vil bli sendt til gruppene. En ber om tilbakemelding
innen uke 2.
69/16 Oppstart Badmintongruppe på Varhaug
Vi vurderer å starte en badmintongruppe på Varhaug. Saken blir diskutert på neste
hovedstyremøte.
70/16 Oppstart småbarnstreff
Det vil bli oppstart av småbarnstreff lørdag morgen. De får tilgang til gamle hallen og
kan bruke utstyret vederlagsfritt. Vi ser på dette som rekruttering.
71/16 Elektronisk fakturabehandling
Fra og med i dag er vi i gang med elektronisk fakturaflyt. Det betyr at ansvarlig i
gruppene får e-post når det er faktura til godkjenning, og de kan godkjenne på nett eller
via app.
Eventuelt
Trening i gamle salen
Berit har vært og sett på gamle salen og vil velge passende farger til oppfiksingen.
Nett mellom fotballmålene og ny hall
Dette vil bli vurdert.
Neste møte i hovedstyret: onsdag 18. januar kl. 19.00
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