
       
MØTEREFERAT 

 

Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

10/19 

Dato/ tid: 

13.11.19/ 20.00 

Sted: 

Møterom, JSA 

Møteleder: 

Morten Jelsa 
Referent: 

Marianne Sør-Reime 

Deltakere: 

Morten Jelsa, Glenn Skretting, Marianne Sør-

Reime, Ken Tore Tunheim, Edel E. Kartevold, 

Guri Bratland, Oddbjørn Ueland, Jan Christian 

Bernd Vasshus og Åse Dubland 

Fraværende: 
 

 

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 oktober. Prognosen ut året er fremdeles bedre enn budsjettert. 
 
42/17 VIP-tribune 
Fått revidert tilbud på tribunen, der vi bygger rampe i stedet for heis. Fordeler med rampe er at vi da 
får et lager under, men prisen på dette ble dyrere enn antatt. Ser på andre alternativer for å få ned 
prisen, og om vi skal gå for rampe eller heis. 
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Vi har mottatt negativ tilbakemelding fra Statens vegvesen på dispensasjonssøknad. Dette på grunn 
av at mye ennå er uklart når det gjelder avkjørselsforhold til Opstadvegen og parkering. Oddbjørn har 
vært i kontakt med en dansk leverandør i forbindelse med ev. klatrevegg, men ikke fått estimerte 
priser ennå.  
 
16/19 Tartandekke 
Det er hentet inn tre tilbud, der alle er innenfor kostnadsrammen. Håper at vi kan starte på jobben før 
jul, og forhåpentligvis være klar til fotballsesongen starter neste år.  
 
17/19 Hallbasar 
Loddsalg blir torsdag 21.11.19 kl. 18:00. Marianne og Jan Christian organiserer. Guri har ansvar for å 
skaffe vakter til salg på Spar og Extra fredag og lørdag i uke 47 og 48. Morten leder basaren. 
Administrasjonen vurderer om vi skal gå for åresalg på basaren.  
 
Eventuelt  
Dato for årsmøte blir 16.03.20 og årsfesten blir 14.03.20  
 
Økte driftskostnader på planlagte nyinvesteringer ble synliggjort og diskutert.  
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Kommende møter 
11.12.2019 kl. 19.30 
 

 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 


