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Møtereferat for: 
Hovedstyret 

Møtenummer: 
8/18 

Dato/ tid: 
14.08.18/ 20.00 - 23.00 

Sted: 

Morten Jelsa 

Møteleder: 
Morten Jelsa 

Referent: 
Astrid Knutsen Håland 

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

Fraværende: 
Glenn Skretting 

 
1/18 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer.  
 
2/18 Godkjenning av referat fra gruppene 
Godkjent uten kommentarer.  
 
Morten arbeider videre med mal for trenerkontraktene. 
 
3/18 Økonomi 
Årsprognosen viser at vi ligger godt over budsjett. 
 
Status økonomihåndbok  
Eva og Glenn har vært i dialog med kontrollkomiteen ved Terje Bøe om fullmaktsmatrisen som blir en 
del av økonomihåndboken. Hovedstyret ønsker å innføre to godkjennere på alle fakturaer, og Morten 
vil godkjenne alt som går utenom gruppene. Eva følger opp dette. 
 
4/18 Aktivitetspark  
Utstyret kommer neste uke. Rundt bane 2 er det ikke pukka. Vi ønsker å lage klar hele området når vi 
først har maskinene på plass, slik at vi har mulighet til å legge tartandekke når vi måtte ønske det. 
Saken kommer opp på neste møte.  
 
9/18 Varhaug IL sitt samarbeid med skulane 
Skulefrokost på Varhaug skule starter opp torsdag 30.august.  
 
10/18 Varhaug IL tilbyr leksehjelp 
Astrid tar kontakt med ungdomsskolen i slutten av måneden for å prøve å verve elever på 10.trinn til 
dette arbeidet. Varhaug idrettslag lønner elevene med gavekort verdi 1000 kr.  
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14/18 Ny fane 
Vi har fått prisoverslag og ønsker innspill på utforming. Det vil bli laget en konkurranse på facebook.  
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Kommunen har sagt de vil ta hele kostnaden for reguleringen. De har og signalisert at boligen kan bli 
regulert til boligformål. Kommunen kommer i morgen for å måle opp eiendommen.  
 
Hovedstyret er enstemmige om at tilstandsrapporten ser grei ut. 
 
20/18 Jærmessa/Casino 
Jærmessa er 25. og 26. august. Astrid og Morten tar ansvar for Casinotrekningen. Astrid har skaffet 
folk til å selge Casinolodd. Åse har skaffet folk til messekontoret. Det mangler over 40 vakter. Jan 
Christian purrer på gruppene, da det er en forventning om at de stiller med nok folk. Det er viktig at 
alle grupper prioriterer denne dugnaden. Hovedstyret er positive til eksterne dugnader, men det skal 
ikke gå på bekostning av interne dugnader.  
  
Det blir åpent på styrkerommet under messa, både for trening og for omvisning.  
 
Det er dugnad onsdag 22. august og fredag 24. august frå kl. 17.00. Alle som kan i hovedstyret stiller.  
 
25/18 Medlemskampanje 
Vi starter ulike medlemskampanjer. De starter under Jærmessa og varer ut oktober.  
 

1. Kr 200,- for støttemedlemskap for 2018. Det blir automatisk fornyet ved årsskiftet.  
Det blir trekt 5 premier blant de som melder seg inn: Et personlig, gratis medlemskap i 
styrkerommet for 2019.  
 

2. Medlemsskap for barn 0 - 3 år. Nytt medlemsskap innført i 2018, foreløpig ingen medlemmer. 
Koster kr 100,-. 
Premie er et gavekort på Troll i esken, verdi kr 300,-. JC ordner gavekort.  
 

3. Gratis medlemskap i styrkerommet ut året, ved å binde seg for 2019.  
 
28/18 Gjerdet rundt tennisbanen 
Gjerdet rundt tennisbanen er revet, og vi er klar til å sette opp et nytt. Vi har tidligere fått pris på dette. 
I dag har et nytt firma vært og sett. Ny pris kommer i morgen. Administrasjonen vurderer anbudene.  
 
Det vil og bli lagt asfalt rundt deler av området.  
 
31/18 SWOT-analyse Varhaug idrettslag  
27. september kl. 19.00 blir det SWOT-analyse for hovedstyret og lederne i gruppene. Dersom lederne 
ikke kan stille må de sende nestleder eller andre. På neste hovedstyret bestemmer vi oss for 
målet/tema for analysen.  
 
32/18 Stolpefesting av badmintonnett 
Vi har ikke fått prisoverslag fra badmintongruppen. Hovedstyret venter med å konkludere.  
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34/18 Arrangement med billettsalgsforbehold  
Det går administrativt an å arrangere store og/eller små arrangement med billettsalgsforbehold. Vi 
setter arrangementkomiteen på saken. Jan Christian tar kontakt og inviterer de på neste 
hovedstyremøte     13. september kl. 21.00.  
 
35/18 Ny varmesentral 
Vi fikk kr 110.000,- i støtte fra NOVA. Det er en egen komite som jobber med dette. De vil rive 
varmesentralen uka etter messa. Sig Halvorsen starter uken etter det. Det er ikke varmt vann i 
Varhaughallen disse ukene. Administrasjonen sender ut beskjed om dette.  
 
37/18 He du lag?  
Sett av datoen 29. september. Vi har skaffet 6 - 7 verter, men ønsker flere. Håper på 100 personer. 
Jan Christian lager klar påmelding. Prisen blir kr 800,- inkludert mat og drikke.  
 
38/18 Styrkerommet 
Det blir kjøpt inn mange håndklær som kan nyttes for alle som trener. Etter bruk kan de kastes til vask 
på Iden.  
 
Nytt utstyr har kommet i dag.  
 
39/18 Henvendelse fra klatregruppen 
Klatregruppen har sendt noen tanker til videre arbeid til Oddbjørn. Vi inviterer de på neste 
hovedstyremøte onsdag 13. september fra kl. 19.40 - 20.00.  
 
40/18 Dugnad i Varhaug Idrettslag 
Hovedstyret vil se nærmere på om årshjulet bør endres og/eller utfylles. Vi lager en spesifisering om 
inntektsbringende tiltak, prioritering av dugnader, hvem sin oppgave det er å finne dugnad (laget eller 
styret) og lignende.  
 
41/18 Diverse arrangement  
Alle grupper må passe på å ikke legge opp til arrangement uten å sjekke kalenderen først, eller 
snakke med de andre gruppene dersom det allerede er arrangement på anlegget. 
 
42/18 Varhaug idrettslag - “Meir enn eit idrettslag”  
Vi luftet mange tanker om vårt videre arbeid, i tillegg til det å drive med idrett. Dette kan være innspill 
under SWOT-analysen. 
 
Eventuelt  
Kopper med logo 
Administrasjonen arbeider videre på å lage engangskopper med logo på, i samarbeid med våre 
samarbeidspartnere.  
 
Quiz 
Vi trenger noen som kan arrangere quizen. Ta gjerne kontakt dersom du vil være en del av dette 
arbeidet.  
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Kommende møter 
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   Ken Tore Tunheim 
 
 
_________________ _________________ _________________ 
Astrid K. Håland Birger Hobberstad Åse Dubland 
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