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Møtereferat for: 

Hovedstyret 

Møtenummer: 

9/20 

Dato/ tid: 

24.09.20/ 19.30 

Sted: 

Møterommet 

Møteleder: 

Morten Jelsa 
Referent: 

Guri Bratland 

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 
Budsjettet nås ikke på sponsorer i år, men idrettslaget har likevel god kontroll på økonomi og 
investeringer. Årsprognosen ligger over budsjett. 
 
42/17 VIP-tribune 
Alt er ferdig, det mangler kun inventar i kjøkken og sofa. Åpning blir foreløpig ikke planlagt pga covid-
19.  
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Jan Christian har igjen etterspurt status, men ikke fått svar. Glenn snakker med Andreas Bjorland.  
 
11/20 Førjulslotteri 
I år velger hovedstyret å kjøpe tjenester/premier fra sponsorer til et julelotteri, for å kunne gi noe 
tilbake. Hallbasaren utgår. Administrasjonen undersøker muligheter for elektronisk lotteri.  
 
10/20 Løpebane 
Forrige uke ble alt lagt, men det mangler siste strøk med sprøyting (som krever godt vær). Merking 
kommer 1-2 uker etterpå. Lysharen blir ikke montert før baner er ferdig merket, muligens i november. 
Hovedstyret vedtar at det skal være betaling for bruk av lysharen for ikke-medlemmer.  
 
Padeltennis baner forventes å komme i uke 43. Hovedstyret vedtar også her betalingsløsning for alle 
som ikke er aktive medlemmer. Utover dette ønsker hovedstyret at det blir organisert salg og utleie av 
utstyr.  
 
12/20 Mitt Valg 
Avventer kursing pga covid-19. Ellers positive til å gå videre med kompetanseheving for trenere.  
 
10/16 Rehabilitering 
Handballherrene har vært på jakt etter dugnad, og er derfor spurt om de er interessert i å gjøre en 
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jobb med fasaden på Varhaughallen. Alternativt ønsker hovedstyret å kjøpe tjenesten av fagfolk før 
jul.  
 
Gang er malt og nye toalett er ferdige under gamle salen. Halvorsen holder på med siste finpuss, og 
antar at de vil være ferdig neste uke. Randi i Cave & Cube kommer med forslag om hva som kan 
gjøres videre med gamle salen. Det er foreløpig ikke bestilt ytterdører for Varhaughallen, her venter vi 
på priser.  
 
Posisjonen til bygg- og anleggskomiteen blir diskutert i forbindelse med rehabilitering. Komiteen har 
en prioriteringsliste, og har per i dag hatt en utøvende rolle. Noen ganger kan det i større grad være 
aktuelt å involvere komiteen i planleggingsfasen.   
 
13/20 TV-aksjonen 2020 
I år opprettes elektronisk spleis/bøsse som erstatning for dør-til-dør auksjon 18.oktober. Denne dagen 
skal idrettslaget ha stand ved Varhaug gamle kyrkje.  
 
 
Eventuelt  

- Morten etterspør fremdriftsplan for utvalget som ble satt sammen for å vurdere muligheter i 

tilknytning til ny fotballhall.  

- Hovedstyret er positive til å starte nettbutikk. Vi snakker om dugnadssalgpakke som 

hummelsokker, bambussokker, dopapir mm.  

- Idrettslaget har sagt ja til å stå for juletresalg ved Spar i år, i samarbeid med Ståle Skretting.  

 
 
 
Kommende møter 
15.oktober kl. 1930 
12.november kl. 1930 
16.desember kl. 1930  
 
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 

 

 

 
 


