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Dato: 15.10.20 

 

 

Agenda: Hovedstyremøte  

Møteleder: Morten Jelsa 

  

Referent: Guri Bratland  

Tid: 19.30 

  

Sted: Møterom JSA  

Medvirkende: 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.  
 
3/19 Økonomi 
Idrettslaget har fremdeles god kontroll på økonomien, og fortsetter derfor med videre vedlikehold og 
utbedringer på anlegget. Det er søkt om støtte for tapte inntekter hos Sparebanken Vest sitt 
Koronafond.  
 
42/17 VIP-tribune 
Tribunen vil bli presentert når alt er klart. Internt kan rommet nå brukes til å se kamper.  
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Administrasjonen har mottatt svar fra rådmannen. Tilbakemeldingen er at saken har ligget i dvale på 
grunn av kapasitetsproblem. Forhåpentligvis skal den tas opp i løpet av høsten.  
 
10/20 Løpebane, padeltennis og basketball 
Løpebanen er ferdig, og mange har allerede tatt i bruk anlegget. Merking og lyshare kommer neste år. 
Padeltennins- og basketballbane blir montert i uke 43. De gamle delene av lekeplassen som var god 
stand, blir satt opp igjen. Hovedstyret godkjenner å supplere med ny hytte og sklie. Videre ønsker 
hovedstyret at det blir lagt til rette for sykkelparkering ved ny lekeplass og ved tennisbanene.  
 
11/20 Førjulsbasar  
Basaren skal foregå som et VIPPS-lotteri. Idrettslaget gir tilbake gjennom å kjøpe gevinster fra 
sponsorer. Ttrekning blir 20. desember via Varhaug IL’s facebookside. Loddsalg ved butikk (Spar og 
Extra) planlegges til fredager og lørdager fra siste helg i november.  
 
10/16 Rehabilitering 
SI Bygg er i gang med å oppgradere fasaden på Varhaughallen. Det er behov for å bytte noen vinduer 
i gamle salen. Hovedstyret godkjenner å bytte til større vindu. 
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13/20 TV-aksjonen 2020 
Idrettslaget stiller med to representanter 18.oktober kl 12.00-15.00 ved Varhaug gamle kyrkje.  
 
14/20 Digital årsmelding?  
Fotballstyret har foreslått overgang til digitale årsmeldinger, fremfor dagens metode hvor de signeres 
og limes inn i protokoller. Hovedstyret vedtar å starte med dette.  
 
15/20 Organisasjonsplan 
Gjennomgang og godkjennning av revideringer. Organisasjonskart er oppdatert, overordnet målsetting 
og E-sport er tatt inn.  
 
16/20 Bytte bankforbindelse til Jæren Sparebank 
Idrettslaget har fått et tilbud fra hovedsponsor, og vedtar å bytte bank fra Sparebanken Vest til Jæren 
Sparebank.  
 
 
Kommende møter 
12.nov kl 1930 
16.des kl 1930  
 
 

 

 

 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 

 


