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REFERAT FRA HOVEDSTYRET I VARHAUG IDRETTSLAG 

 

 

Møtenummer:  2 - 2016  

Frammøtte:  Morten Jelsa, Mona Ueland, Hilde Dubland, Astrid Knutsen Håland, 

Ken Tore Tunheim, Kjell Tore Skretting, Eva Hegre, Stig Varhaug og 

Edel Espeland Kartevold 

Forfall:  
Sted: Iden 

Dato/Kl.:  Tirsdag 9. februar 2016 kl.19.30 – 23.15 

 
 
1/16 Godkjenning av referat og innkalling 
Ingen merknader.  
 
2/16 Godkjenning av referat fra gruppene  
Ingen merknader. 
 
3/16 Økonomi  
Vi har vært i dialog med alle gruppene og samlet budsjettforslag er nå klart til årsmøtet. 
Det er et nøkternt budsjett med overskudd på ca kr 300.000,-.  
 
Årsregnskap for 2015 ble behandlet og godkjent.  
 
4/16 Organisasjonsplan 
Siste finpuss er gjort. Organisasjonsplanen blir som tidligere sagt lagt frem på årsmøtet.  
 
5/16 Årsfesten 
Evaluering av årsfesten. Sør-Jæren Sau og Geit var godt fornøyde. Mange positive 
tilbakemeldinger fra festdeltakerne.  
 
Vi har en jobb å gjøre med å informere om hva denne festen er og hvem som kan 
komme. Ønskelig at folk i styrene og trenere kommer på festen. Vi arbeider for å klare 
dette til neste år.    
 
7/16 Fordeling av sponsorpakken til Hummel  
Gratispakken fra Hummel for 2016 er på kr 225.000,-. Dette blir fordelt slik:   
 
Fotball kr 100.000,- 
Håndball kr 70.000,- 
Idrettsskulen kr 20.000,- 
Friidretten kr 5.000,- 
Klatring kr 5.000,-  
Turn kr 5.000,- 
Volleyball kr 2.000,- 
Administrasjon kr 18.000,-  
 
12/16 Priser kontingent 2017  
I forbindelse med at vi skal starte opp med styrkerommet ønsker vi å justere prisene for 
kontingent. Nytt forslag vil bli lagt frem på årsmøtet.  
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13/16 Styrkerommet i ny hall 
Lars Erling Friestad og Tor Arne Johannesen er i arbeidsgruppa for det nye 
styrkerommet. De stilte på møtet og presenterte sitt forslag til utstyr. Forslaget ble 
godkjent, med enkelte tillegg.  Det blir ikke lagt opp til saltrening i de nye lokalene, dette 
vil eventuelt bli i gamle salen. Det er ønske om å få til en vaktordning på ettermiddag- og 
kveldstid. Arbeidsgruppen ser videre på det. 
 
15/16 Utleie av det røde huset vårt  
Tidligere leieforhold er avsluttet. Stig tar med seg fagfolk for å se hva som må gjøres før 
videre utleie.  
 
16/16 Årsmøtet mandag 22. februar 2016 
Vi har planlagt årsmøtet. Eva ordner møteleder og referent, ut fra foreslåtte navn. 
Årsmeldingen, sakene og forslagene er klar. Mona ordner med mat.  
 
17/16 17. mai 2016 
Hovedstyret prøver igjen å få kontakt med 17.mai-komiteen. Astrid tar seg av dette.  
 
18/16 Åpning av hall  
Vi er i startfasen av planlegging av åpningen av vår nye hall. Saken blir tatt opp på neste 
møte når det nye hovedstyret er på plass.   
 
19/16 Varmestyring/undervarme  
Kurt Egil Berge orienterte om systemene for varme og ventilasjon i den nye hallen. Vi vil 
fortsatt ha spillvarme fra Fjordkjøkken som hovedkilde for oppvarming. Når vi skal 
knytte eksisterende hall til på nytt system blir dette bli et eget prosjekt. Restvarme går 
ut i bane A (1). Dette vil ordinært være nok til å holde banen fri for tele, slik at banen er 
fullt brukbar selv etter snømåking. 
 
Eventuelt  

 
Isdugnaden 
Isdugnaden blir det ikke noe av pga for lite salg.  
 
Webbasert økonomisystem 
Hå Regnskap har startet med webbasert økonomisystem. Det vil og bli elektronisk 
fakturabehandling.  
 
Dato for neste møte i hovedstyret blir avtalt etter årsmøtet.  
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____________________     ________________________ 
Morten Jelsa      Stig Varhaug 
 
 
____________________     ________________________ 
Astrid Knutsen Håland    Kjell Tore Skretting 
 
 
____________________     ________________________ 
Hilde Dubland     Edel Espeland Kartevold 
 
 
_____________________ 
Ken Tore Tunheim 


