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REFERAT FRA HOVEDSTYRET I VARHAUG IDRETTSLAG 

 

 

Møtenummer:  8 - 2016  

Frammøtte:  Morten Jelsa, Eva Hegre, Astrid K. Håland, Gunn Berit Frøyland,    

Edel Espeland Kartevold, Kjell Tore Skretting, Monica Dubland og   

Jan Christian Vasshus  

Forfall: Ken Tore Tunheim 

Sted: Hos Gunn Berit Frøyland 

Dato/Kl:  Onsdag 18.august 2016 kl. 20.00 – 22.30  

 
1/16 Godkjenning av innkalling og referat  
Godkjent uten merknader.  
 
2/16 Godkjenning av referat fra gruppene  
Godkjent uten merknader.  
 

3/16 Økonomi 
Økonomisk ser det veldig bra ut. Vi ligger for første gang foran budsjett på sponsorsiden. 
Kjempeflott!  
 
4/16 Organisasjonsplan 
Til neste årsmøte bør en si noe om hvor mye dugnad som er forventet av hver og en av 
oss. Vi ønsker å få inn i organisasjonsplanen noe om hvor mye seniorlagene må gjøre 
dugnad på Jærmessa, men også noe om hvor mye dugnad vi forventer av hvert enkelt 
lag. Det er viktig å få inn gode holdninger ang. dugnadsarbeid. Administrasjonen jobber 
med å alltid være ute i så god tid som mulig. 
 
10/16 Rehabilitering gammel hall 
Vi har sendt inn ny søknad, men avventer endelig pris på ny hall før vi bestemmer oss 
for hva som skal gjøres.  
 
13/16 Styrkerommet i ny hall 
Vi har fått 15 helt nye medlemmer etter at styrkerommet ble tatt i bruk. Det er nå 73 
medlemmer som bruker rommet.  
 
Hver mandag – torsdag kl. 18.00 – 21.00 vil det være voksne veiledere i styrkerommet. 6 
personer deler på dette. Administrasjonen vil gjøre medlemmene oppmerksomme på 
dette.  
 
Jan Christian kjøper inn klister for å merke utstyret enda bedre. 
 
Det kommer opp flere speil. Også varmepumpe og mattestativ er på vei. Jan Christian 
snakker med Tor Arne om dette.  
 
På neste hovedstyremøte vil vi diskuterer priser for neste år.  
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20/16 Status hall 
Veldig god lyd etter åpningsfestene. Det gjenstår litt elektrisk og en del rørleggerarbeid. 
Dette blir ferdig i september håper de på. Nett i hallen kommer på ca. 100.000 kr. Dette 
er nett på 20m*5m til å ha bak målene. Hoppegropen er monter. Vi mangler å montere 
noe av utstyret. Det ser veldig bra ut.  
 
Inntil videre kaller vi hallen for den nye Varhaughallen. Vi ønsker å prøve å selge navnet 
på hallen.  
 
22/16 Jærmessa  
Vi mangler en del dugnadsfolk til Jærmessa, ellers har vi god kontroll. Gulvet i hallen må 
dekkes med teppe. Jan Christian har fått pris på 60.000 kr for dette. Vi ønsker å 
investere i noen byggegjerder til å bygge røykeboder og lignende. Jan Christian sjekker 
priser.   
 
Morten har ansvar for organiseringen under konserten.  
 
40/16 Utvikling av Varhaug bygd og sentrum 
Sentrumsplangruppen har forslag om å lage en aktivitetsuke der f.eks. VIL har ansvar to 
dager, misjonshuset har noen dager, BU og andre lag og organisasjoner. Vi ser på dette 
som en viktig del av integreringen av nye innbyggere. VIL ser for seg at 
bedriftsforeningen er hovedansvarlig for dette. Dette krever en del dugnadsfolk. 
Hovedstyret er positive til initiativet.  
 
41/16 Overnatting på stevner/cup 
Hovedstyret diskuterte om også foreldre/foresatte som sover med barn på stevner/cup 
må leverer politiattest, på samme måte som trenerer. Dette blir evt. en sak på årsmøtet.  
 
42/16 Styret i Trim- og friidrettsgruppen  
Enda en person har, av naturlige årsaker, trukket seg fra styret i Trim- og 
friidrettsgruppen. Vi prøver å få noen som er involverte i styrkerommet til å gå inn i 
styret.  
 
43/16 Deltakelse på turnering under messehelgen  
Vi ønsker ikke å sende noen lag på turnering under messehelgen.  
 
44/16 Treningstider 
Morten har sammen med alle gruppene hatt et møte for å snakke om treningstider. Et av 
målene på møtet var at ingen skal ta mer enn de må, og at en skal nytte alt av plass på 
hele området. God lyd på møtet. 
  
Det er viktig at lagene, så langt det lar seg gjøre, unngår å sette opp treningstid for 
samme årskull på samme tidspunkt.  
 
45/16 Database for verv 
Vi prøver å få en person til å lage et godt system til hvordan dette kan se ut. Eva hører 
med personen hovedstyret foreslo.  
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46/16 Vask av hallen 
Etter messa vil en kartlegge behovet for renhold på området, og lage stillinger ut fra dette. Jan 

Christian sjekker priser på en liten vaskemaskin. Administrasjonen lager en forventingsmail 

som omhandler garderober, utstyr, renhold med mer. 

 
47/16 Integrering  
Vi diskuterte hvordan vi, på en god måte, kan ta vare på folk frå andre kulturer. Hvordan 
integrere alle?  
 
Eventuelt 
 
Neste møte i hovedstyret: 15. september kl. 19.00 
 
Resterende møter i hovedstyret:  
13. oktober kl. 19.00 
17. november kl. 19.00 
15. desember kl. 19.00 
 
 
 
_______________________     ________________________ 
Morten Jelsa      Monica Dubland 
 
 
_______________________     ________________________ 
Astrid Knutsen Håland    Kjell Tore Skretting 
 
 
________________________    ________________________ 
Gunn Berit Frøyland     Edel Espeland Kartevold 
 
 
________________________     
Ken Tore Tunheim       


