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Dato: 19.11.20 

 

 

Agenda: Hovedstyremøte  

Møteleder: Morten Jelsa 

  

Referent: Guri Bratland  

Tid: 19.30 

  

Sted: Sosialt rom 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 
Som planlagt er det gjort innkjøp i forbindelse med rehabilitering, samt etterfylling av gummigranulat 
på kunstgress. VIL har fått tilskudd fra Sandnes bingo på 24.000 kr. Åse jobber med å få orden på 
avtalegiro ved utsendelse av faktura gjennom nytt medlemssystem. 
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Ikke noe nytt siden sist.  
 
11/20 Førjulsbasar  
Det er kjøpt inn premier (gavekort) fra 9 butikker. Trekningen blir foretatt 2012.20, og vinnere blir 
kontaktet 21.12.20. Åse oppfordrer tidligere loddselgere til å bli digitale selgere.  
Fredag og lørdag uke 49, 50 og 51 sitter VIL på Spar og Coop Extra. Foreløpig er 9 av 18 vakter 
bemannet. Guri jobber med å finne flere.  
 
10/20 Løpebane, padeltennis og basketball 
Låsesystemet og kodene til bestillingsappen kommer neste uke. Skruene ved padeltenningbaner har 
dessverre begynt å løsne i vinden. Jan Christian følger opp nødvendig sikring. Lysharen blir muligens 
satt opp i år, avhengig av avtale med Unica. Ellers er det gledelig å se at det allerede har blitt en fast 
gjeng som bruker løpebanen hver onsdag.  
 
10/16 Rehabilitering  
SI Bygg har har satt inn tre nye vinduer og isolert salen. Videre undersøkes ulike muligheter for 
oppgradering av vegger og tak. Nye fasadeplater kommer snart opp. 
 
17/20 Sykkelgruppen 
VIL har fått medlemslister fra sykkelklubben (65stk). Hovedstyret ønsker å tilby aktivt 
støttemedlemskap for syklistene. 91 000 kr har blitt overført til klubben i forbindelse med fusjonering.  
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Eventuelt  
- Alle jærklubber har hatt en gjennomgang av forsikringer. Med litt opprydding kommer VIL til 

spare en del utgifter årlig.  
- Hovedstyret diskuterer muligheter for å bygge opp et godt organisert byttehjørne. 
- Ønske fra Iden treningssenter om nytt utstyr blir innvilget. 

 

 
 
 
 
Kommende møter 
 
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 

 


