
       
 

 

Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

4/20 

Dato/ tid: 

31.03.20/ 19.30 

Sted: 

Messenger 

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 
Økonomi og likviditet ser ok ut per idag. Sponsorer og medlemskontingent er fakturert. Det er ikke 
purret på utestående med tanke på omstendighetene, men mesteparten er innbetalt. Ca kr. 600.000,- 
er utestående, men vi regner med mesteparten av dette blir innbetalt. Det vurderes om vi skal be 
gruppestyrene lage revidert budsjett for resten av året som godkjennes på årsmøte.  
 
42/17 VIP-tribune 
Holder på med ferdigstillingen, vi har kjøpt oss tid på grunn av virus. Har fordelt ansvar for 
utstyrsboden, så den er også godt i gang. Jobber med å få komme inn på Uldal for å beise taket på et 
stort areal under tak. Eventuelt dekke til golvet i Varhaughallen og gjøre det der? Kommer tilbake med 
plan for åpning når det er mulig. Sjekker med fotballen om de har innspill.   
 
Vi vurderer å invitere til vaske- og maledugnad på tribune- og innbytterboder når vi kan komme i gang 
igjen.  
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Ingenting nytt siden forrige møte.  
 
5/20 COVID-19 
Diskuterte hva betydning Covid-19 har for idrettslaget fremover. Vaskepersonell og trenere er 
permitert. Vurderer løpende mht permittering i administrasjonen. Varme og lys er slått av på hele 
anlegget for å spare utgifter. Vi har tapte inntekter som følge av avlyste arrangement; hundeutstilling 
per i dag. Håmarsjen er utsatt. Vi tenker at det ikke erstattes turneringer som man gikk glipp av i vår 
med en ekstra i høst. Dette gjelder både fotball og håndball.  
 
Anlegget er stengt så lenge myndighetene anbefaler dette.  
 
6/20 Minstepris i styrkerom 
Forslag om ny minstepris i styrkerom: 3 mnd for kr. 850,-, som må betales ved innmelding, ikke 
faktura. Enstemmig vedtatt, starter opp med det samme.   
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7/20 Jærmessa 2020 
Hvordan gjør vi dette?  Skal vi gå for det eller parkere det allerede nå? Avventer med å bestemme oss 
til over påske.  
 
8/20 17. mai 2020 
Ingen bestemmelse fra myndighetene, men kan vi regne med at det skal bli noe? Skal idrettslaget selv 
ta initiativ til avlysning allerede nå? Avventer med å bestemme oss til over påske. 
 
 
Eventuelt  
 
 
 
Kommende møter 
 
 
 
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 

 

 


