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Dato: 07.04.21 

 

Agenda: Hovedstyremøte 

 

Møteleder: Morten Jelsa 

 

Referent: Astrid Knutsen Håland 

 

Tid: 19.30 

 

Sted: Sosialt rom JSA 

 

Medvirkende: Morten Jelsa, Glenn Skretting, Marianne Sør-

Reime, Hans Aanestad, Astrid Knutsen Håland, Oddbjørn 

Ueland, Jan Christian Bernd Vasshus og Åse Dubland 

Fraværende: Elisabeth Åmodt Lerbrekk 

 

 
1/21 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer.  
 
2/21 Godkjenning av referat fra gruppene 
Godkjent uten kommentarer. Det er viktig at alle grupper skriver referat og sender disse til 
administrasjonen, som så publiserer det på hjemmesiden og sender det videre til representantene i 
hovedstyret.  
 
3/21 Økonomi 
Tallene for mars er ikke kommet, men når en ser på februar, så ser det veldig bra ut.  
 
Vi kan og nevne at idrettslaget er veldig fornøyd med ordningene med koronamidlene som tildeles 
laget.  
 
Så langt i år har vi dekket inn 32 000 kr via vårt inkluderingsfond. Dette er vi svært fornøyd med. Takk 
til Sirwan for god hjelp.   
 
Grunnet nytt medlemssystem har vi hatt noen vansker med å sende ut medlemskontingent til alle. Åse 
jobber med saken.  
 
Mange av sponsorene våre er positive til å være med videre. En stor takk til alle.   
 
10/16 Rehabilitering - Sal 
Salen er nesten ferdig rehabilitert. Vi mangler sceneteppet og gardin, litt listing og noen beslag. Det 
begynner virkelig å ta form. Vi får tilbakebetalt midler på denne rehabiliteringen.  
 
06/21 Golfsimulator 
Vi har en gruppe som tester golfsimulatorer så snart de åpner opp. En vil og sjekker priser. Det blir bra 
å få dette på plass. Rommet må være 3,5 meter høgt, og vi har god plass på anlegget til å få plassert 
denne. Folk står klar til å være med på byggingen. Håper dette er klar etter sommeren. Det er 4 - 6 
ukers leveringstid på golfsimulatoren.  
 
9/21 Målsetningsprogram VIL 
Målsetningsprogrammet til VIL er under arbeid og ble presentert for nye styremedlemmer. 
Programmet omhandler hvem vi er, hva vi står for og forventninger til hverandre.  
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12/21 Jærmessa 
Jærmessa 2021 er avlyst. Vi er usikre på Jærmessa si fremtid. Jan Christian har fått noen innspill fra 
utstillerne. Vi ser og på inntektene opp mot dugnadsarbeidet i forbindelsen med dette.  
 
13/21 Jærmessecup  
Denne blir arrangert 3. - 5. september. Det er 13 lag påmeldt til nå, men vi har plass til hele 196 lag i  
aldersgruppen 10 - 14 år. Gratis påmelding.   
 
14/21 Dekket i JSA 
Vi har utfordringer med dekket i JSA. Mange tilbakemeldinger på at det er svært glatt. Vi har kjøpt 
vaskemaskinen som er anbefalt, rett vaskemiddel og har jevnlig og grundig renhold. På tross av dette, 
så er en ikke fornøyd. Dekket er tilbakestilt tre ganger. Vi er i kontakt med leverandøren og jobber 
videre med saken.  
 
Eventuelt 
Solskjerming på VIP’en 
Her vil det komme solskjerming.  
 
Personer i gruppestyrene 
Første prioritet er å finne en materialforvalter i fotballen. Vi trenger og en person i kontrollkomiteen, og 
folk i valgkomiteen.  
 
Infomøte med gruppestyrene 
Grunnet korona blir det ikke infomøte nå. Vi venter til etter 14. april før vi konkluderer med hvordan vi 
skal gjøre det.   
 
Ny administrasjonsmedarbeider  
Åse Dubland har sagt opp stillingen sin. Vi takker for godt samarbeid og ønsker henne lykke til videre.  
 
Det er 55 søkerer til stillingen. Prosessen med tilsetting er i gang.  
 
Fotballhall 
Vi venter til 14. april før vi kaller inn til nytt møte. Ønskelig med flest mulig priser før møtet.  
 
Møteplan fremover  
tirsdag 11. mai kl. 19.30  
torsdag 10. juni kl. 19.30  
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Hans Ånestad 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Astrid K. Håland Elisabeth Lerbrekk 
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