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Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

01/17 

Dato/ tid: 

18.01.17/ 19.30-23.00 

Sted: 

Hos Morten Jelsa 

Møteleder: 

Morten Jelsa 

Referent: 

Astrid Knutsen Håland 

Deltakere: 

Morten Jelsa, Gunn Berit Frøyland, Monica 

Dubland, Edel E. Kartevold, Astrid K. Håland, 

Ken Tore Tunheim, Kjell Tore Skretting, Jan 

Christian Bernd Vasshus, Eva Hegre 

Fraværende: 

 

 

1/17 Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent. 

 

2/17 Godkjenning av referat fra gruppene 

Godkjent. 

 

3/17 Økonomi 

Årsoppgjøret kommer innen 2 uker.  

 

4/16 Organisasjonsplan   

Forslag til årsmøtet er klargjort.  

 

10/16 Rehabilitering gammel hall 

Kostnadsrammen er ca 9,6 millioner. Morten sender de siste tegningene til alle i hovedstyret som skal 

komme med kommentarer. Vi kan nå gå i gang med dette arbeidet. Kjell Tore får med seg folk som 

ønsker å bidra.    

 

13/16 Styrkerommet i ny hall  

216 medlemmer pr dags dato. Vi annonserer treningstimene på facebook og oppdaterer timeplanen 
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både på nettet og facebook. Hovedstyret er positive til å utvide tilbudet om saltrening. 

 

60/16 Fotballhall 

Tegningene er kommet og sendt videre til ulike entreprenører for å få priser. Jan Christian og Morten 

legger saken frem på neste møte. 

  

65/16 Budsjett 2017  

Vi gikk gjennom budsjettet for gruppene og vil gi tilbakemelding til noen grupper på dette.  

 

69/16 Oppstart Badmintongruppe på Varhaug 

Vi vurderer å starte en badmintongruppe på Varhaug. Endre Lindheim informerte om dette. For å 

kunne starte opp med dette kreves det en egen gruppe i idrettslaget. Vi kan søke om å få en 

oppstartspakke fra forbundet. Hovedstyret er veldig positive til dette. Eva lager et forslag som blir lagt 

frem på årsmøtet.   

 

4/17 Partnerskap mot mobbing 

Vi er invitert til samarbeidsmøte om «Partnerskap mot mobbing» i Varhaug-bygda onsdag 25. januar 

kl.19.00. Hvordan kan barnehager, skoler, lag og organisasjoner arbeide sammen mot mobbing?  

Hva kan vi gjøre for å arbeide mot mobbing i egen organisasjon?  

Hva kan vi gjøre som bygd?  

Ønsker vi en felles markering?  

Astrid og Jan Christian stiller på møtet og tar med seg idrettslaget sine innspill.  

 

47/16 Inkludering 

Jan Christian gjør fondet kjent.  

 

67/16 Årsmøte 2017 

Eva skaffer ordstyrer og referent til årsmøtet 20. februar. Årsmeldingene må være inne innen 1. 

februar. Hovedstyret tenker på aktuelle kandidater til Einar Hålands minnefond. 
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68/16 Årsfest 2017 

18. februar blir det årsfest. Jan Christian får invitasjon ut til alle styrene. Eva har sendt invitasjon til 

æresmedlemmene.    

 

Eventuelt 

Drikk deg fin på vin  

Vi vil finne ny dato for dette arrangementet.  

 

Innkjøp av buss  

Jan Christian legger frem tallmateriale på neste styremøte. 

  

Neste møte:  

Torsdag 2. februar kl.19.30  

 

 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Gunn Berit Frøyland Monica Dubland Edel E. Kartevold 

 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Astrid K. Håland Ken Tore Tunheim Kjell Tore Skretting 


