MØTEREFERAT

Møtereferat for:

Møtenummer:

Alle gruppestyrene, hovedstyret og
admnistrasjonen

1/19

Dato / tid:

Sted:

11.04.19 / 20.30 – 22.00

Sosialt rom på Iden

Møteleder:

Referent:

Morten Jelsa

Marianne Sør-Reime

Deltakere:

Fraværende:

Morten Jelsa, Oddbjørn Ueland, Glenn
Skretting, Marianne Sør-Reime, Ken Tore
Tunheim, Guri Bratland, Edel Kartevold, Jan
Christian Bernd Vasshus, Eva Hegre, Tone
Rigmor Hovland, Ola Sandsbråten, Hege
Kverme, Rune Byberg, Alf Våland, Søren Salte,
Veronica Varhaug, Endre Lindheim, Lisbeth
Reiestad Varhaug, Kenneth Skrettingland, Lena
Grødem

Trim og friidrettsstyret

1/19 Agenda
Morten Jelsa ønskte velkommen. Hver av de fremmøtte presenterte seg.
●
●
●
●
●
●
●

Varhaug - litt før og mye nå
Å ha verv i VIL
Organisasjonsplanen
Budsjettoppfølging og regnskapsrutiner
Dugnad/ årshjul
Nye mailadresser og lagringsområder til gruppene
Taushetserklæring

2/19 Resultatutvikling
Vi har gått fra kr 5.090,- i 2012 til kr 1.512.000,- i 2015, kr 1.180.000,- i 2017 og kr. 965.000,- i 2018.
Tok en del investeringer over drift i 2018, så uten dette kunne vi hatt et høyere resultat også i 2018.
Leder i hovedstyret snakket litt om historien, hva har vi gjort, hvorfor og våre tanker videre.
●
●
●
●
●

Kostnadsfokus inn mot gruppene - ytterligere fokus på forståelse og kostnadskontroll
Fokusere på det som gir verdi - de ansatte skal ikke flytte papir for styrene
Forenkling av arbeidsprosesser - digitalisering, autobooking møterom, felles lagring av
dokumenter osv.
Profesjonalisering - visuell identitet, merkevarebygging, utnytte media
Nytenking - styrkerom, buss, endring av Jærmessekonseptet, 17.mai

Samtidig som vi bygger merkevare så jobber Jan Christian hardt på salgssiden for å få inn enda flere
sponsorkroner i et tøft marked. Vi fikk inn over 2,9 millioner i sponsorkroner i fjor, som er et enormt bra
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tall med tanke på at vi er en breddeklubb. Bedrifter ønsker å assosiere seg med vinnere og Varhaug
Idrettslag er en vinner! Vi jobber også med en ny visjon for idrettslaget, som skal bidra til at vi blir enda
lettere å selge.
1669 av totalt 3162 innbyggere på Varhaug var medlemmer ved årsskiftet. Veldig bra! Vi har økt
medlemsinntektene fra snaut kr 600.000,- til drøyt kr 1.650.000,- på seks år.
Gikk gjennom alt vi har på anlegget vårt. Vi har aktivitetspark, kunstgressbaner, fotballbinge,
skatepark, tennisbaner, sandvolleyballbaner, klatrevegg, gressbane, styrkerom, grusbane, turnrom og
VIP-tribune (Postkassen) på gang. Idrettslaget eier også to bolighus, som leies ut per i dag.
Fotballhallen har ikke kommet opp så fort som vi trodde. Kommunen økte bidraget fra 20% til 33% ved
nybygg. Dette betyr at vi nå går inn under offentlig anbud, noe som tar lenger tid. Området er ikke
regulert, men vi har nå begynt å se på dette. Før vi kan begynne på hallen så må dette være på plass,
men anbudene er mottatt og vurdert, så vi er sånn sett klar. Diskusjoner nå på hvem som skal ta
kostnadene ved utbedringene/innkjørsel til anlegget vårt.
Årsmøte bestemte at vi skal legge tartandekke/løpebane rundt kunstgressbane 2, vi fikk se en skisse
over dette.
3/19 Å ha verv i VIL
Vi er svært takknemlig for at alle her stiller opp og er med. Uten dere hadde vi ikke fått det til. Alle som
har verv i idrettslaget må også være medlem i idrettslaget. Alle i hovedstyret, trenere og oppmenn,
samt foreldre som overnatter med barna må levere politiattest. Vi er per i dag ca. 260 voksne som er
engasjert i idrettslaget i ulike oppgaver og verv.
4/19 Organisasjonsplanen
Gikk kort gjennom bakgrunn for og oppbyggingen av organisasjonsplanen. Vi snakket om hvordan
idrettslaget er organisert med årsmøte som øverste organ, deretter hovedstyret, så administrasjon/
ansatte, gruppestyrene og komiteene.
De ulike gruppene må gjøre seg kjent med organisasjonsplanen og se grundig gjennom sin gruppe og
sine arbeidsbeskrivelser. Viktig at de også kommer med innspill dersom det er områder i planen som
er feil eller som en ønsker å forandre på. Dette blir da tatt opp på årsmøte for godkjenning.
Alt som har med sponsorer å gjøre skal gå gjennom administrasjonen. Det er ikke rom for å skaffe
egne sponsorer til sitt lag.
Det er viktig at alle er bevisste sin rolle i laget. Snakket om verdier i Varhaug idrettslag. Alle må gjøre
seg godt kjent med disse, samt videreformidle disse til trenere og oppmenn.
Morten viste poengskalaen for ærestegn. Gruppene må følge dette opp for hvert år.
5/19 Budsjettoppfølging og regnskapsrutiner
Månedlig oppfølging og utsendelse av rapporter til alle gruppestyrene. Disse skal gjennomgås på
styremøtene, slik at alle vet hvordan man ligger an i forhold til budsjett. Utgifter utover budsjett skal
godkjennes. Vi gikk gjennom hvordan rapportene ser ut og hva de ulike kolonnene sier oss.
Viktig at nye gruppestyrer får beskjed fra hovedstyret dersom det er endringer i budsjettet.
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6/19 Kontaktpersoner i hovedstyret
Håndball – Marianne Sør-Reime
Fotball - Morten Jelsa
Turn – Edel E. Kartevold
Klatring - Oddbjørn Ueland
Badminton – Glenn Skretting
Trim og friidrett - Ken Tore Tunheim
Idrettsskulen – Guri Bratland
7/19 Årshjul - Dugnader
Vi har årshjul for dugnad. Legg merke til gruppene sine store dugnader.
Vær obs på at ALLE gruppene skal stille med vakter på Jærmessa.
DugnadProff vil bli brukt på de store arrangementene.
8/19 Mailadresser for gruppene
Vi har mailadresser til samtlige grupper. Eks. fotball@vil.no
9/19 Lagringsområde for gruppene
Vi har lagringsområder. www.vil.sharepoint.com
Formål:
● Ta vare på historien
● Sikre viktige dokumenter
● Lette overganger for nye styremedlemmer
● Slippe dobbeltarbeid
Dette er område som gruppene eier selv. Gruppene skal fortsatt sende referatene til administrasjonen.
Vi viste hvordan dette er oppbygd. Administrasjonen sender ut informasjon til gruppene om
brukernavn og nye passord.
10/19 Taushetserklæringer
Alle med verv og alle ansatte i VIL skal signere på taushetserklæring.
Annet:
Samarbeidsmøte ang. fordeling av treningstider til høsten, halltid for badminton, treningstider for
turnen. Avtales mellom håndball-, badminton- og turnstyret direkte.
Fordeling av bruk av VIL-bussen, administrasjonen sender ut retningslinjer til alle gruppestyrene om
kun kort tid.

_________________
Morten Jelsa

_____________________
Marianne Sør-Reime
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