
       
 

 

Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

2/20 

Dato/ tid: 

12.02.19/ 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: 
 

 

1/20 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer.  
 
2/20 Godkjenning av referat fra gruppene 
Godkjent uten kommentarer.  
 
3/20 Økonomi 
Rapporter for januar ble ikke klar til møtet.  
 
42/17 VIP-tribune 
Klar for plating og innredning innvendig, satser fortsatt på at vi kan åpne til sesongstart, eller til andre 
hjemmekamp som er 17.april. 
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Jan Christian har sendt mailer til kommunen for å sjekke status, men har ikke fått svar på sine 
henvendelser enda. Ingenting nytt siden forrige møte.  
 
4/20 Årsmøte/ årsfest 
Årsmøte:  
Klargjøre saker til årsmøte – opprette egen e-sportgruppe. Da må også organisasjonsplanen 
oppdateres med denne gruppen. Jan Christian og Åse lager et forslag. 
 
Hele organisasjonsplanen/handlingsplanen må gjennomgås. Morten ser på dette. 
  
Johan Omland er spurt til å være møteleder og vi spør Ingunn Helen Reiestad om å være referent.  
 
Årsfest:  
Per Inge Torkelsen er konferansier. 
Vil oppfordrer alle gruppestyrene til å delta på årsfesten, representanter fra hovedstyret kontakter 
hvert sitt gruppestyre.   
 
Eventuelt  
Arne Johnsen var innom og presenterte «Mitt Valg» som er i regi av Lions Club, et 
livsmestringsprogram utviklet for idrettslag. Vi vurderer om vi skal gå for dette opplegget for våre 
trenere. 



 
 
 
 
 

 

2 

Fra badmintongruppen – ønske om at utstyrsrommet låses bedre, forslag om å legge netting over 
rommene. Jan Christian sjekker opp. 
 
Nye folk til valgkomiteen: Ken Tore hører med Kjell Tore Skretting om han kan finne to nye 
medlemmer.  
 
Kunstgresseminar Bryne, Jan Christian og Ken Tore deltar den 5. mars 2020 
 
 
Kommende møter 
24.02.2020, kl. 19.15 
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 

 

 


