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Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

6/19 

Dato/ tid: 

12.06.19 / 20.00 

Sted: 

Møterom Iden 

Møteleder: 

Morten Jelsa 

Referent: 

Marianne Sør-Reime 

Deltakere: 

Morten Jelsa, Glenn Skretting, Marianne Sør-

Reime, Ken Tore Tunheim, Edel E. Kartevold, 

Guri Bratland, Jan Christian Bernd Vasshus og 

Eva Hegre (Åse Dubland fra kl. 20.30) 

Fraværende: 

Oddbjørn Ueland 

 

1/19 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer.  
 
2/19 Godkjenning av referat fra gruppene 
Godkjent uten kommentarer.  
 
3/19 Økonomi 
Gjennomgang av resultat fra mai, som viser resultat 1,2 mill under budsjett. Dette skyldes i hovedsak 
at driftstilskuddet ikke ble utbetalt før i juni. Årsprognosen er fremdeles bra.  
 
42/17 VIP-tribune 
Ny søknad om dispensasjon er godkjent. Videre fremdrift ang. brannprosjektering som kom frem i 
godkjenningen tas også opp på møte med kommunen i morgen, ikke fått tilbakemelding på dette 
ennå. Er i gang med innhenting av priser og sjekker tidspunkt for mulig gangsettelse på byggingen.   
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Morten og Jan Christian har vært i møte med kommunen, der forhold rundt regulering og bygging ble 
diskutert. Kommunen gav rom for å søke om dispensasjon om bygging av fotballhallen på nytt. De 
signaliserte at det ville gå lang tid før resten av reguleringen kom til å bli ferdigbehandlet og iverksatt. 
 
Det ble bestemt at vi sender inn ny dispensasjonssøknad om bygging av fotballhall, med klargjøring 
for klatrehall i ene enden på høyde 40 meter. Da kan vi få verdens største klatrevegg, per i dag er 
verdens største vegg 37 meter høy. 
 
 
Eventuelt  
Sharepoint og Onedrive for hovedstyret tas i bruk. 
 
Administrasjonsmedarbeider: Åse Dubland er ansatt og starter i stillingen 1. august. 
 
Rino Haugen døde brått og vi trenger erstatter til vaktmesterfunksjonen. Det vil være naturlig å justere 
ansvarsområdet blant stillingene innad i administrasjonen. Vi vil utlyse 100% stilling som 



 

 

MØTEREFERAT 
 

 

2

 

 

driftsansvarlig.   
 
 
Kommende møter 
14.08.2019 kl. 19.30 
18.09.2019 kl. 20.00 
16.10.2019 kl. 20.00 
13.11.2019 kl. 19.30 
11.12.2019 kl. 19.30 
 
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 

 


