MØTEREFERAT

Dato: 11.05.21

Agenda: Hovedstyremøte

Møteleder: Morten Jelsa

Referent: Astrid Knutsen Håland

Tid: 20.00

Sted: Sosialt rom JSA

Medvirkende: Morten Jelsa, Glenn Skretting, Marianne SørReime, Hans Aanestad, Astrid Knutsen Håland, Elisabeth
Åmodt Lerbrekk, Oddbjørn Ueland, Jan Christian Vasshus
og Åse Dubland

Fraværende:

1/21 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent uten kommentarer.
2/21 Godkjenning av referat fra gruppene
Godkjent uten kommentarer.
3/21 Økonomi
Det ser veldig bra ut totalt sett. Årsprognosen ligger på drøyt 1.300.000 mot budsjettert 622.000. Vi
har fått kompensasjon for Covid-19, samt tilskudd fra stiftelser. Foreløpig god kontroll!
10/16 Rehabilitering - Sal
Sceneteppe mangler, resten er i orden. Bare å booke et meget bra rom!
06/21 Golfsimulator
Vi har ikke kommet oss rundt for å se på maskiner på grunn av Covid-19. Det går mot bestilling av
«Trackman», som er den typen de har i Stavanger Golfklubb. Vi har startet på veggene i rommet der
maskinen skal stå. Lageret er ryddet og vi forventer per nå at det er helt klart tidlig høst.
9/21 Målsetningsprogram VIL
Astrid, Elisabeth og Morten går sammen og lager et endelig forslag som presenteres hovedstyret for
endelig godkjenning.
12/21 Jærmessa
Jærmessa på Varhaug er historie. Etter samtaler med utstillerne, inntekter opp mot jobben til ansatte
og frivillige har vi bestemt oss for at det ikke blir Jærmessa mer. Tilbakemeldingene om at vi er gode
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på arrangement tar vi med oss videre, og ønsker fremover å fylle anlegget med annen aktivitet.
13/21 Jærmessecup
Det ser veldig bra ut! 155 lag er påmeldt. Det er sett ned en gruppe bestående av Hans, Siv, Åse, Ann
Helen, Jan Christian og Jarle, som er godt i gang med planleggingen. Vi har ok kontroll på pr. dags
dato.
14/21 Dekket i JSA
Dekket i JSA er ofte støvete. Alle som kommer inn i hallen går over gulvet med utesko. Dette er ikke
bra for dekket. Barn og ungdom må ta av seg skoa før de går i garderoben, for å se om dette kan ha
effekt. Vi har og kjøpt nye koster som blir flittig brukt.
15/21 Medlemskategori til Padelmedlemskap
Administrasjonen ønsker å lage en medlemskategori der medlemmer kan få leie Padeltennisbanen
gratis med følgende medlemskap:
Årsavgift (støttemedlemskap): 400 kr
Månedsavgift: 100 kr pr. måned
Dette er samme pris som ungdommer har som medlemmer ved Iden treningssenter. Det betyr at vi
legger inn disse medlemmene inn under GRUPPE Trim og friidrett og LAG Padeltennis.
Eventuelt
Maling av tennisbanen
Vi bestiller folk til å male den.
Kanskje det og vil være positivt å sette opp gjerder rundt tennisbanen, som rundt padeltennisbanene,
slik at egne medlemmer kan booke banen? Vi sjekker opp.
Tre tildelinger fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest
Vi er svært takknemlig for tildelingen av midler.
Ansettelse av Helene Lerbrekk og økning av stilling for Ann Helen Østrem
Helene Lerbrekk er ansett som administrasjonsmedarbeider for Åse Dubland. I hennes permisjon øker
Ann Helen Østrem sin stilling.
Når Jærmessa er historie passer det å se på oppgaven i administrasjonen. Hvem gjør hva? Det er
noen ganger sunt å ta ned noen baller, velge vekk, fordele og fokusere. Vi gleder oss til fortsettelsen.
Idretten er viktigst fremover.
Vedlikehold uteanlegg
Vi søker Rogaland fotballkrets om dekning av deler av utgiftene. Veldig positive til Bygg og
Anleggskomiten sitt initiativ om å kjøpe inn komplett system for vedlikehold av fotballbaner, løpebane,
tennisbane og arealer rundt dette.
Klatring
Taua er slitte og trenger å bli fornyet. Klatregruppen søker om 15.000 kr til dette. Dette ligger i
budsjettet og gruppen kan nytte egne midler.
Hovedstyret mener klatregruppen må bruke midlene på 30.000 kr som de har fått til multimedia utstyr,
og ikke investere i dyrere utstyr.
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Positivt at klatregruppen ønsker å ha åpent i klatrerommet på fotballturneringen 3. - 5. september.
Klatregruppen er i dialog med kommunen og vil stille med klatretårn i Sirevåg når NRK båten kommer
6. august. Det blir kjekt!
Møteplan fremover
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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