MØTEREFERAT

Møtereferat for:

Møtenummer:

Hovedstyret

7/18

Dato/ tid:

Sted:

20.06.18/ 20.30 - 22.05

Møterom Jæren Sparebank Arena

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 uten kommentarer.
2/18 Godkjenning av referat fra gruppene
Zari Hobberstad har trukket seg fra vervet i håndballgruppa.
3/18 Økonomi
Mairesultatet var betydelig bedre enn budsjett. En utgift på ca 15.000,- var ført på håndball i stedet for
fotball, dette er nå korrigert.
14/18 Ny fane
Bunadhjelpen på Varhaug jernbanestasjon vil gi pris på brodering av ny fane. Jan Christian følger opp.
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark
Vi jobber sammen med kommunen om regulering av området. Det er en tidkrevende prosess, men vi
håper å varsle oppstart før sommeren.
18/18 Volleyballstyret/badmintonstyret
Astrid K. Håland fungerer som leder i volleyballstyret frem til årsmøtet i 2019.
25/18 Medlemskampanje
Diskusjon om medlemskampanjen i høst. Vi vil tilby støttemedlemsskap ut året for kr 200,-, og vi
vurderer trekning av en premie blant nye medlemmer. Jan Christian og Eva følger opp.
28/18 Gjerdet rundt tennisbanen
Vi har fått en akseptabel pris og vil sette opp gjerdet. Jan Christian følger opp.
30/18 Ekstraordinært årsmøte
Medlemmene gikk enstemmig inn for å kjøpe eiendommen til Tommy Hadland for kr. 5.300.000.
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31/18 SWOT-analyse Varhaug idrettslag
27. september vil det bli SWOT-analyse for hovedstyret og lederne i gruppene.
32/18 Stolpefesting av badmintonnett
Vi ber badmintongruppen om å legge frem et samlet prisoverslag før hovedstyret konkluderer.
33/18 Økning av budsjett styrkerom
Hovedstyret er positive til å øke budsjettet deres med kr 55.000,- for å finansiere utstyret gruppen ber
om.
34/18 Arrangement med billettsalgsforbehold
Morten la frem en ide der en kan arrangere store og/eller små arrangement med billettsalgsforbehold.
Spennende tanker som administrasjonen vil se nærmere på.
35/18 Ny varmesentral
Den gamle varmesentralen i Varhaughallen må ut. Det blir vann-luft varme. Sig Halvorsen vant
anbudet. Det blir møte med de i morgen. Det er søkt støtte fra NOVA.
36/18 Utlån av turnrom
Vi ønsker det skal være like retningslinjer for utlån av turnrom. En må ha sikringskurs for å låne
turnrommet slik som det er i dag. Dersom en ikke har sikringskurs må trampolinen settes bort / låses
ned. Jan Christian følger opp avsperring av trampolinen. Det skal alltid være voksne til stede ved bruk
av turnrommet.
37/18 He du lag?
Vi ser på ny dato i høst. Kjekt at folk etterspør arrangementet.
Eventuelt
Kommende møter
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 Hobberstad

_________________
Åse Dubland
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_________________
Ken Tore Tunheim

