
       
 

 

Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

8/19 

Dato/ tid: 

23.09.19/ 20.00 

Sted: 

Møterom, JSA 

Møteleder: 

Morten Jelsa 
Referent: 

Marianne Sør-Reime 

Deltakere: 

Morten Jelsa, Glenn Skretting, Marianne Sør-

Reime, Ken Tore Tunheim, Oddbjørn Ueland, 

Jan Christian Bernd Vasshus og Åse Dubland 

Fraværende: 

Edel E. Kartevold, Guri Bratland 

 

1/19 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer.   
 
2/19 Godkjenning av referat fra gruppene 
Godkjent uten kommentarer. Gruppestyrene må sende referat fra sine styremøter til Åse som 
distribuerer disse på heimesiden. Åse sender ut alle gruppene sine referat til hovedstyret. 
Hovedstyrets representant må etterspørre referat fra gruppene om de uteblir. 
 
3/19 Økonomi 
Gjennomgang av resultat fra august. Prognosen ut året er fremdeles litt bedre enn budsjettert.  
 
42/17 VIP-tribune 
Alle søknader er godkjent i kommunen. Priser er innhentet, pristilbud er noe høyere enn først 
forespeilet, men vi har tatt med utstyrsbod til fotballgruppa bl.a., samt flere krav fra kommunen til 
brannsikring og ventilasjon osv. da dette er et publikumsområde. Styret besluttet å gå videre tross litt 
høyere kostnad. Foreløpig kostnad er satt til kr 1.165.000,- eks. mva. Beløpet kan bli noe lavere 
dersom vi ikke skal ha utstyrsbod. Vi har kr 500.000,- som er øremerket tribune (postkassepenger). 
Morten tar en runde med fotballstyret om planen, samt en diskusjon om utstyrsbodens plassering og 
behov for denne.   
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Ikke noe nytt siden forrige møte. Jan Christian utarbeider og sender søknad om rammetillatelse om 
bygging av fotballhall til kommunen. Morten svarer på mail fra klatrestyret, og gir de en utfyllende 
forklaring på hvorfor vi gikk tilbake på det vi snakket om i møtet i juni ang. klatrehall i forbindelse med 
fotballhall. Byggekomite må etableres etter hvert om vi får søknad godkjent. 
 
13/19 Jærmessa 2019 
Ca 10000 besøkende. Gode tilbakemeldinger fra både utstillere og publikum. Bra med fotballturnering, 
men kan utvikles til neste år. Ca. kr. 400 000 i overskudd på årets messe, noe vi er godt fornøyd med.  
 
14/19 E-sport 
E-sport er organisert trening for gaming, videreutvikling av gaming-konseptet vi har investert i for et år 
siden. Hovedstyret er positive til å starte en E-sport avdeling under idrettslaget. Jan Christian søker 
støtte til oppstart fra kommunen og andre aktører. LAN-arrangement på Varhaug er under planlegging 
i samarbeid Warpzone, dette arrangeres 22.-24. november 2019 i Jæren Sparebank Arena.  
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15/19 EQ-timing 
Kjøp av tilleggsmodul til tidtakingssystemet som brukes under Varhaugmilå slik at vi kan vite hvem 
som kommer springende. Dette vil heve kvaliteten på arrangementet. Hovedstyret er positiv til å 
investere i dette utstyret.  
 
 
Eventuelt  
Utleie av turn og klatrerom til Hå kommune 
Sluttoppgjør Erik Vagle, Varhaug IL får overført kr. 385000.  
 
Kommende møter 
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   

 

 


