MØTEREFERAT

Møtereferat for:

Møtenummer:

Hovedstyret

3/19

Dato/ tid:

Sted:

27.03.19/ 19.30

Møterom, Jæren Sparebank Arena

Møteleder:

Referent:

Morten Jelsa

Marianne Sør-Reime

Deltakere:

Fraværende:

Morten Jelsa, Glenn Skretting, Oddbjørn
Ueland, Ken Tore Tunheim, Edel Kartevold, Guri
Bratland, Marianne Sør-Reime, Jan Christian
Bernd Vasshus og Eva Hegre

1/19 Godkjenning av innkalling og referat
Første møte for det nye styret. Innkalling og referat var ikke sendt ut.
2/19 Godkjenning av referat fra gruppene
Godkjent uten kommentarer.
3/19 Økonomi
Gjennomgang av resultat fra februar, som viser at vi ligger under budsjett. Dette er hovedsakelig på
grunn av talla til håndballgruppa, der egenandeler blir fakturert en måned senere enn budsjettert.
4/18 Aktivitetspark
Byggingen er godt i gang. Vi er fortsatt avhengige av været, men vi satser på å være ferdige innen få
uker. Vi anbefaler alle å ta en tur opp for å se på utviklingen! Åpnes i begynnelsen av april.
42/17 VIP-tribune
Vi har fått avslag på byggesøknaden hos Hå kommune, men vi jobber med søknad om dispensasjon.
Jan Christian følger opp.
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark
Vi har mottatt forslag der vi blant annet må endre undergangen og lage ny innkjøring. Jan Christian
følger opp mot kommunen og med kostnadsoverslag.
51/18 Endring av fasade Varhaughallen
Jan Christian følger opp dette arbeidet.
10/19 Styreverv 2019
Mangler fortsatt leder til fotballstyret. Hovedstyret jobber videre med dette.
11/19 He du lag?
Endrer påmeldingsfrist til 5.4.19, og promoterer det en gang til på Facebook. Det må være minst 50
påmeldte for å kunne gjennomføre arrangementet
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12/19 Søknad om deltakelse på Urædd Supercup fotball G12
Laget fikk avslag på søknad om deltakelse fra fotballstyret på grunn av avstand, og trenerne har bedt
om vurdering fra hovedstyret. Hovedstyret ser ikke at det er noe problem at laget reiser lengre enn
Kristiansand og innvilger deltakelse.
13/19 Samarbeidsmøte med alle gruppestyrene
Forslag til tidspunkt; 11.4.19 kl. 19.00, Eva sender invitasjon til gruppestyrene.
Kontaktpersoner 2019/2020
• Håndball – Marianne Sør-Reime
• Fotball – Morten Jelsa
• Turn – Edel Kartevold
• Klatring – Oddbjørn Ueland
• Badminton – Glenn Skretting
• Trim og friidrett – Ken Tore Tunheim
• Idrettskulen – Guri Bratland
14/19 Møteplan
11.4.19 – kl. 19.00, gruppestyremøte kl. 20 (endret til 20.30.)
14.5.19 – kl. 20.00
13.6.19 – kl. 19.30
15/19 Politiattester
Guri Bratland er ansvarlig i hovedstyret for oppfølging av politiattester. Eva følger opp administrativt.
Eventuelt
Styrkerommet – ansettelse av hjelp/kompetanse. Camilla Berg Aune hadde ikke anledning. Jan
Christian jobber videre med andre alternativ.
Lan
En LAN-helg i høst er under planlegging.
Åpen hall med gaming
15 stk innom på første samling, neste samling er i morgen, fredag 28.3.19
Neste møte
tirsdag 11. april kl. 19.00
_________________
Morten Jelsa

_________________
Oddbjørn Ueland

_________________
Glenn Skretting

_________________
Marianne Sør-Reime

_________________
Guri Bratland

_________________
Edel Kartevold
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_________________
Ken Tore Tunheim

