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Dato: 20.01.21 

 

 

Agenda: Hovedstyremøte  

Møteleder: Morten Jelsa 

  

Referent: Guri Bratland  

Tid: 18.30 

  

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:   

 

1/21 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer.  
 
2/21 Godkjenning av referat fra gruppene 
Godkjent. Jan Christian sender påminnelse til gruppene om at alle referat skal sendes til Åse på mail.  
 
3/21 Økonomi 
Resultat for 2020 er foreløpig estimert til kr. 950 000,-.  
 
16/18 Regulering av Varhaug Idrettspark 
Ikke noe nytt.  
 
5/21 Budsjett 2021  
Gruppene har frist til 1. februar. Hovedstyret snakker om hvordan det skal budsjetteres for 
arrangement i 2021.   
 
10/20 Løpebane, padeltennis og basketball 
For offisiell åpning venter vi på varmere vær og lavere smittetrykk.  
Bookingsystem for padeltennis er klart. Alle aktive medlemmer fra 13 år har tilgang via app, det blir 
sendt mail med informasjon.  
 
10/16 Rehabilitering sal 
Utvendig mangler noe beslag, ellers ferdig. Innvendig starter videre arbeid første uke i februar med 
lydabsorbent tak, «walls to paint» og maling.  
 
6/21 Revidert økonomiplan 
Hovedstyret godkjenner revidert økonomiplan.  
 
7/21 Økonomihåndbok 
Godkjent, ingen endringer.  
 
8/21 Årsfest og årsmøtedato 
Årsmøtedato er satt til 15.mars. Planlegger ikke årsfest foreløpig.  
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9/21 Målsetningsprogram VIL 
Hovedstyret diskuterer første utkast. Målsetningsprogrammet skal være et verktøy til trenere, foreldre 
og medlemmer. Forslag om å knytte innhold opp mot organisasjonsplanen. Hovedstyret ser videre på 
utkastet og kommer med innspill og forslag til administrasjonen innen 2 uker.  
 
 
Eventuelt  

- Konto til Einar Haalands minnefond er tomt, og hovedstyret foreslår å avvikle ordningen på 
årsmøtet. Hovedstyret ønsker at idrettslaget kan tilby en alternativ utmerkelse, og diskuterer 
dette. Tas opp som sak neste hovedstyremøte.  

- Utleie av baner skal gå via hovedstyret.  
- Status arv Ingrid Hansen: oppgjør i mai.   
- Forslag fra Ann Helen angående Iden Treningssenter. Hovedstyret er positive til følgende: 

o Åpne opp for yngre deltakere (fra 8.trinn). Kriterier: kan delta på tilrettelagt 
Basisballtime tirsdager og onsdager, ellers i følge med voksen på styrkerommet. Får 
ikke brikke selv. Medlemsskap + 100kr/mnd.  

o Alle nye medlemmer får velkomstmail, med anbefaling og tilbud om gjennomgang av 
nybegynnerprogram til bruk i studio. Foreldre/foresatte informeres om dette ved 
innmelding.  

o Introdusere «PT-timen» på timeplan, hvor Ann Helen er tilgjengelig for hjelp og 
inspirasjon.  

o Utarbeide Iden Livsstilskurs til personer med overvekt/fedme. Søke om støtte til 
oppstart.   

o Pakketilbud/kurs for seniorer med trening og mat.  
- Utviklingsgruppen for ny fotballhall har laget et skjema med oversikt over ulike spillemidler 

som kan søkes på (potensielt 32 mill totalt, reelle tall fra NIF). Estimerte kostnader for hall + 
ekstra etasje er ca. 35 mill. kr.. Kostnad for å løfte hallen er undersøkt, og kommer på 14 mill. 
kr. Dette blir en sak på årsmøtet.  
 

 
Kommende møter: 
17.februar kl. 19.30. 
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Ken Tore Tunheim 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Guri Bratland Edel Kartevold 

 


