REFERAT FRA HOVEDSTYRET I VARHAUG IDRETTSLAG

Møtenummer:
Frammøtte:

Forfall:
Sted:
Dato/Kl.:

10 - 2016
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
Møterom Idrettshuset
Mandag 17. oktober 2016 kl. 19.00 – 21.30

1/16 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent uten kommentarer.
2/16 Godkjenning av referat fra gruppene
Godkjent uten kommentarer.
3/16 Økonomi
Vi gjennomgikk økonomirapportene. Kanonbra jobb på sponsorsiden. Det ser veldig
godt ut for dette året.
12/16 Priser kontingent 2017
På årsmøtet ble det gjort vedtak om disse kontingentene for 2017:
Aktiv voksen (fom 19 år):
Aktiv ungdom (14-18 år):
Barn (7-13 år):
Barn (0-6 år):
Støttemedlem:
Trimmedlem:

Kr 1.800,Kr 1.400,Kr 1.000,Kr 500,Kr 400,Kr 1.300,-

Hovedstyret fikk fullmakt til å fastsette priser for bruk av styrkerommet. Dette blir slik:
Vi innfører nye medlemstyper; Aktiv voksen pluss og Aktiv ungdom pluss. Tilgang til
styrkerommet forutsetter en av disse medlemstypene.
Aktiv voksen pluss (f.o.m. 19år), årsfaktura:
Aktiv ungdom pluss (15-18år), årsfaktura:
Aktiv voksen pluss eller aktiv ungdom pluss,
månedsfaktura:
Andre brukere av styrkerommet:

kr. 3000,- (halv pris e. sommeren)
kr. 2400,- (halv pris e. sommeren)
Tilleggspris kr. 100,- pr mnd (som gir
årspris voksen kr 3000,- og ungdom
kr 2600,-)
Innmelding/årsavgift kr 400,- +
kr 230,-/100,- pr. mnd (som gir årspris
voksen kr 3160,- og ungdom kr 1600,-)

13/16 Styrkerommet i ny hall
Det er nå 154 medlemmer. Tallet øker stadig. Kjøling er på plass. Det kommer enda mer
utstyr denne uken.
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Salongen som nå står på styrkerommet blir satt ned på klatrerommet, ikke på kontoret i
gammel hall som tidligere nevnt.
Neste mandag skal vi ha møte med aktuelle instruktører.
22/16 Jærmessa
Samlet sett gikk vi kr. 260.000,- i pluss på Jærmessa.
26/16 Ny nettside
Hjemmesiden ser bra ut og er lett å finne frem i. Det nærmer seg veldig at denne kan tas
i bruk.
27/16 Arrangementkomite
Henning Aanestad, Richard Madland og Finn Mæland er klar. Vi prøver å få 8-10
personer i denne komiteen. Tanken er tre til fire møter i året og at en da lager en plan
over ca fem arrangement i året.
50/16 Parkering
Vi har åpnet grusbanen for parkering. Ken Tore sjekker opp om det trengs å sperre av
slik at ingen kjøretøy kan komme seg ut på kunstgresset.
Jan Christian har fått pris på asfaltering av grusområdet mot Opstadvegen. Denne
parkeringsplassen vil bli godt oppmerket.
51/16 Venteliste på turn og trampett
Styret skal ha møte i morgen og diskuterer videre hvordan de kan løse utfordringen.
52/16 Møte med kommunen ang. tomt ved Tjemslandsmarka
Idrettslaget hadde møte med kommunen for kort tid siden. Kommunen kommer med en
tilbakemelding.
53/16 Oppstart idrettsskule
De har ringt foreldrene for å få flere trenere, men har ikke lykkes i å finne disse. Det er
ennå ikke trening for 2010-kullet.
55/16 Storskjerm
Storskjermen er bestilt og blir levert i januar. Vi ser store muligheter for både vår del og
for sponsorene sin del.
56/16 Reiser/hotell for seniorlagene i håndball
Håndballgruppen velger selv hva de vil bruke pengene til, innenfor sitt budsjett.
57/16 Søknad om utenlandstur for håndballen
Saken gjelder G14 som har spillere fødde i 2003 og 2002. Hovedstyret er positive til at
de kan dra på utenlandstur.
58/16 Spørsmål fra idrettsbarnehagen om å få bruke utstyret i turnrommet
I dagens leieavtale inngår ikke bruk av dette rommet eller utstyret der. Monica
informerte om ønskene fra idrettsbarnehagen. Hun snakker med Camilla, leder i
Idrettsbarnehagen, og oppfordrer de til å fortsette dialogen med Hå kommune.
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59/16 Hallbasar 27. november
Til nå har vi 16 loddselgere til 17. november. Eva prøver i første omgang å legge dette
inn i DugnadProff og håper å få dekket vaktene.
Jan Christian sender ut tidspunktene for loddsalg på Spar og Coop. Hovedstyret sitter
selv eller ordner andre folk.
Eventuelt
Ruter ny hall
Det er en knust rute i den nye hallen. Jan Christian bestiller ny. Vi jobber med denne
utfordringen.
Drikk deg fin på vin
Sett av 20. mai 2017.
Neste møte i hovedstyret: onsdag 16. november kl. 19.00
Resterende møter i hovedstyret:
15. desember kl. 19.00

_______________________
Morten Jelsa

________________________
Monica Dubland

_______________________
Astrid Knutsen Håland

________________________
Kjell Tore Skretting

________________________
Gunn Berit Frøyland

________________________
Edel Espeland Kartevold

________________________
Ken Tore Tunheim
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