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Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

5/19 

Dato/ tid: 

14.05.19/ 20.00 

Sted: 

Møterom Iden 

Møteleder: 

Morten Jelsa 

Referent: 

Marianne Sør-Reime 

Deltakere: 

Morten Jelsa, Glenn Skretting, Oddbjørn 

Ueland, Marianne Sør-Reime, Ken Tore 

Tunheim, Edel E. Kartevold, Guri Bratland, Jan 

Christian Bernd Vasshus og Eva Hegre 

Fraværende: 

 

 

1/19 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer.  
 
2/19 Godkjenning av referat fra gruppene 
Godkjent. Kontaktpersonene for idrettsskulen, klatring, turn og trim og friidrett vil etterlyse referat fra 
de gruppene. 
 
3/19 Økonomi 
Gjennomgang av apriltalla som viser at vi nå ligger over budsjett hittil i år, veldig positivt så langt. 
 
42/17 VIP-tribune 
Søknad om dispensasjon er godkjent. Videre fremdrift ang. brannprosjektering som kom frem i 
godkjenningen tas opp på møte med kommunen i morgen. 
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Vi er fremdeles i dialog med kommunen og diskuterer ulike løsninger. Morten og Jan Christian skal i 
møte med kommunen i morgen, 15.5.19.  
 
10/19 Styreverv 2019  
Frode Dahl har påtatt seg vervet som leder av fotballstyret i et år. Bra! 
 
12/19 Presentasjon av forslag til ny klatrehall   
Vi hadde besøk av Hans Aanestad og Tom Inge Horpestad som presenterte tanker rundt klatrehall. 
Opprinnelig forslag var nybygg på grasbanen mot Opstadvegen. Nytt alternativ er å bygge klatrehall 
på kortveggen av planlagt fotballhall. Dette vil bli rimeligere å bygge og vedlikeholde i fremtiden med 3 
vs 4 haller. Klatregruppa arbeider videre med det nye alternativet. Eventuell gjennomføring vil bli fase 
2 av fotballhallen. 
 
Eventuelt  
Vizible – Presentasjon om mulig reklame på anlegget ble gjennomgått. Vi går for å teste ut dette 
konseptet i styrkerommet.  
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Pris nyoppretta tilbud Dametrim 25+ tas opp igjen over ferien.  
 
Administrasjonsmedarbeider – Eva har oppsigelsestid ut juli. Vi har fått inn mange søknader, passert 
50 søkere til nå, søknadsfrist er satt til 20.5.19. Jan Christian og Morten jobber videre med disse for å 
finne en god erstatter for Eva.  
 
 
Kommende møter 
13.06.19 – kl. 19.30 
 
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 

 


