
       
 

 

Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

6/20 

Dato/ tid: 

03.06.20/ 19.30 

Sted: 

Møterom JSA 

Møteleder: 

Morten Jelsa 
Referent: 

Marianne Sør-Reime 

Deltakere: 

Morten Jelsa, Glenn Skretting, Marianne Sør-

Reime, Ken Tore Tunheim, Guri Bratland, 

Oddbjørn Ueland, Jan Christian Bernd Vasshus 

og Åse Dubland 

Fraværende: 

Edel E.Kartevold 

 

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. Fortsatt noe utestående på medlemskontingent, ca. kr. 125.000,-. 
Lite utestående på sponsorer. Fått kr.140.000,- på første kompensasjonspakke fra staten pga tapte 
billettinntekter, i forbindelse med koronautbruddet. Noen av gruppestyrene har kommet med nytt 
utkast til budsjett. Det gjenstår å sette dette sammen. Revidert budsjett sendes ut til hovedstyret for 
godkjenning før årsmøte, så fort det er klart.   
 
42/17 VIP-tribune 
Gulv legges neste uke, så gjenstår montering av kjøkken og noe elektrisk arbeid. Utstyrboden til 
fotballen er ferdig og allerede i bruk. Her gjenstår å få på plass et låsesystem.  
 
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.  
 
9/20 Innstillingskomite 
To nye medlemmer må skaffes før årsmøtet. 
 
10/20 Løpebane 
Tartandekke kan ikke legges senere enn september på grunn av klimaet. Vi stenger av bane 2 etter 
skuleslutt, og leier inn noen som kan ta seg av masseutskiftingen.Planen er å ferdigstille løpebanen i 
løpet av sommerferien. Jan Christian sjekker om det er noe krav til hva som må være i «halvmånen». 
Må bestemme hva som skal inn der før vi starter. 
 
11/20 Styrkeromsinvestering 
Ønske om Crossfitapparater og gruppetimer innen dette i styrkerommet. Det er utfordringer med 
plass, men lar seg løse med litt ommøblering og ved å fjerne noen apparater. Det er ønske om 
investering i noe nytt utstyr i tillegg. Hovedstyret er positive til dette.  
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Eventuelt  
Vaktmester, hva har vi bruk for? Avventer litt og kartlegger hva som er primærbehovet.   

Info om erstatter for Vlasta som har sluttet.  

Nye dører, inngang Varhaughallen og branndører i klatrerom. Jan Christian sjekker priser. 

 
 
Kommende møter 
 
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 

 

 


