
       
 

 

Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

5/20 

Dato/ tid: 

11.05.20/ 19.00 

Sted: 

Zoom 

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 er fortsatt ok. Lite utestående på sponsorer og medlemskontingent. Det kommer 
en ny kompensasjonspakke fra regjeringen i nærmeste fremtid, og vi har håp om at denne kan hjelpe 
idrettslaget bedre enn første runde. Vi håper da å få dekket utenomsportslige aktiviteter som vi taper 
inntekter på i disse tider.  
 
Vi ber gruppene lage revidert budsjett til godkjenning på årsmøtet. Nytt årsmøte blir avholdt mandag 
15.06.20 kl. 19.30 i Jæren Sparebank Arena.  
 
42/17 VIP-tribune 
Taket er ferdig og kjøkkenet klar for montering. Utstyrsboden er nesten klar og kiosken er oppgradert. 
Vi må ha en dugnad for utvask når det er ferdig. Jan Christian tar dette videre med fotballstyret.  
 
Det vurderes å invitere til vaske- og maledugnad på tribune og innbytterboder. Jan Christian utfordrer 
fotballen til denne dugnaden. 
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Lite nytt siden forrige møte, Jan Christian er i dialog med kommunen kontinuerlig. Saken skal opp i 
teknisk styre før sommeren.  
 
7/20 Jærmessa 2020 
Årets messe er avlyst. Lite respons fra utstillere på avlysningen. Jærmessecupen er flyttet til 11.-
13.9.20, så vi satser på at det fortsatt lar seg gjennomføre.  
 
Jærtreffet er også avlyst. Vurderer over ferien om det er alternative arrangement som kan 
gjennomføres for å kompensere for tapte inntekter i disse spesielle tidene.  
 
8/20 17. mai 2020 
Status på middagsbestillinger. 14 middager solgt til nå. Administrasjonen legger ut påminnelse og gir 
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en frist for bestilling.  
 
 
Eventuelt  
 
Informasjon om medlemssystem. 
Jan Christian og Åse har vært i møte med Superinvite/Consio, nytt medlemssystem. Eksisterende 
system er ikke godkjent av NIF, så vi må gjøre noe innen nærmeste fremtid for å overholde kravene.  
 
Kunstgress 
Jan Christian har vært i dialog med han som har service på kunstgresbanene, vi bør etterfylle 
gummikuler på hovedbanen. En kostnad på ca. kr. 70.000,-. Vi gjennomfører dette for å ta vare på 
anlegget.  
 
E-sport 
E-sport-rommet åpnes ikke før tidligst over ferien.  
 
Utleie 
Sosialt rom åpnes for utleie igjen. 
 
 

 
 
Kommende møter 
 
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 

 

 


