MØTEREFERAT

Møtereferat for:

Møtenummer:

Hovedstyret

4/18

Dato/ tid:

Sted:

15.03.18/ 20.00 – 22.30

Hos Morten Jelsa

Møteleder:

Referent:

Morten Jelsa

Astrid Knutsen Håland

Deltakere:

Fraværende:

Morten Jelsa, Glenn Skretting, Oddbjørn
Ueland, Astrid K. Håland, Ken Tore Tunheim,
Birger Hobberstad, Åse Dubland, Jan Christian
Bernd Vasshus og Eva Hegre

1/18 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent, men savner at kontaktpersonene til gruppene står skrevet i referatet.
Håndball - Astrid K. Håland
Fotball - Morten Jelsa
Turn – Birger Kvia Hobberstad
Klatring - Oddbjørn Ueland
Badminton - Morten Jelsa
Trim og friidrett - Ken Tore Tunheim
Idrettsskulen - Åse Dubland
Volleyball - Glenn Skretting
2/18 Godkjenning av referat fra gruppene
Vi gikk gjennom referatene som var kommet inn; håndball, badminton og turn. Jan Christian er på
saken om merking av baner i Varhaughallen.
3/18 Økonomi
Vi gikk gjennom de samlede tallene for idrettslaget, samt de enkelte gruppene. Vi ligger godt an på
sponsorsiden og har tro på god økonomistyring i alle gruppene.
Tilskudd til klatrevegg og turnutstyr var ført på gruppene. Siden utgiftene var førte i 2017 og det er
vedtatt budsjett som er gjeldende, blir dette ompostert til administrasjonen.
Sponsortreffet 9.3. var svært vellykket Ca 60 personer deltok på bilrebuss.
4/18 Aktivitetspark
Åse, Morten og Jan Christian er i gruppen som vil jobbe videre med dette. Jan Christian kaller inn til
møte. Vi ønsker å få med barn og ungdom med på arbeidet. Åse tar det opp i skulestyret på Varhaug
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skule. Jan Christian tar det opp med ungdomsskulen.
14/18 Ny fane
Den gamle fanen vår er fikset. Den er klar til 17.mai, men vi trenger en ny. Vi har fått prisforslag og
jobber videre med utseende og kvalitet.
15/18 Ny/gammel traktor
Den traktoren vi har er for liten til noen oppdrag. Ken Tore har innhentet tilbud på en ekstra, men har
foreløpig ikke funnet noen aktuelle. Han har fortsatt øynene åpne.
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark
I forbindelse med saken om fotballhall dukket problemstillingen med regulering opp. I januar sa
kommunen at vi måtte ha et møte. Vi viste hvordan vi hadde tenkt med parkering, hall osv. Etter et nytt
møte viser det seg at hele området er regulert til friområde, men ikke idrett. Vi har kun dette på
dispensasjon. Det må ha skjedd en glipp en gang for lenge siden, som verken kommunen eller VIL har
fulgt opp.
For å få området omregulert er det omfattende prosesser der naboer, veivesenet, fylkesmann og
andre må inn i bildet. I beste fall vil det gå mellom 6 - 8 måneder. Dette innebærer også store
kostnader, særs i konsulentutgifter. Prosessen vil bli startet så fort som mulig. Jan Christian tar kontakt
med kommunen.
17/18 Disponering av Varhaugbussen
Det har tidligere vært faste priser for bruk av bussen på lokale og lengre turer. Vi diskuterte i dag hva
prisene skal være eller om det skal koste noe. Jan Christian arbeider med å finne sponsor.
Administrasjonen sjekker hvor mye vi har fått inn av betaling til nå, før vi konkluderer med noe.
18/18 Volleyballstyret/ badmintonstyret
Vi snakker med badmintonstyret om de vil fortsette. JC snakker med Endre Lindheim i morgen. Øyvind
Aase ble i fjor valgt inn for 2 år i volleyballstyret. Astrid tar kontakt med han for å høre om han har
noen navn på blokken.
19/18 Politiattester
Astrid er ansvarlig i hovedstyret. Astrid og Eva samarbeider om arbeidet med å innhente og registrere
attestene.
20/18 Jærmessa/Casino
Jærmessa er 25. og 26.august. Astrid og Morten tar ansvar for Casinotrekningen. Hovedstyret er
behjelpelige med å skaffe folk til å sitte på messekontoret.
21/18 Kontrollkomiteen sin årsrapport
Vi gikk gjennom årsrapporten fra kontrollkomiteen. Eva informerer fotball og håndball om at de må
endre arbeidsavtalene til trenerne på punktet om feriepenger. Årsmøtet bør utsettes minst to uker fra
og med 2019. Dette fordi alle tallene må være inne i god nok tid. Vi vil prioritere å utarbeide en
økonomihåndbok. Den skal blant annet inneholde rutiner om kontantstrøm, hvordan gruppene skal
disponere sine budsjett, godkjenning av rutiner i gruppene og informasjonsflyt. Hovedstyret må legge
med en finansieringsplan dersom store prosjekt skal godkjennes, samt en langsiktig likviditetsplan for
idrettslaget. Eva og Glenn samarbeider om å lage et forslag.
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22/18 Familiedag med salg av klær og utstyr
Vi planlegger et nytt arrangement. Vi oppfordrer alle til å rydde i skap, kott og garasjer og levere inn
fint/brukende sports/idrettsutstyr.
Vi tenker at man ikke får noe for det man leverer inn, men man får muligheten til å gjøre røverkjøp på
salgsdagen. VIL får alle inntektene av salget. Vi vurderer om det skal være åpen kiosk og aktiviteter i
tillegg.
Innleveringstider og endelig dato vil komme.
23/18 Poengtavle
Hovedstyret har fått spørsmål om å kjøpe inn måltavle på kunstgrasbane 2 også. Dette ble avslått. Vi
ser på en klokke til å henge opp.
24/18 17. mai
Gudstjenesten starter 10.30. Matsalget starter 1115. Menyen blir som i fjor; kjøttkaker, lapskaus,
pølser og pizza.
Eventuelt
Deltakere til Årsmøte i Hå Idrettsråd
Jan Christian, Morten, Glenn og Oddbjørn møter på dette.
Kommende møter
torsdag 12. april kl.20.00
torsdag 24. mai kl.19.30
torsdag 21. juni kl.19.30
tirsdag 14. august kl.19.30
torsdag 13. september kl.19.30
torsdag 25. oktober kl.19.30
torsdag 22. november kl.19.30
torsdag 20. desember kl.19.30
torsdag 17. januar kl.19.30

_________________
Morten Jelsa

_________________
Oddbjørn Ueland

_________________
Glenn Skretting

_________________
Astrid K. Håland

_________________
_________________
Birger Kvia Hobberstad Åse Dubland
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_________________
Ken Tore Tunheim

