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Dato: 10.06.21 

 

 

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, Elisabeth 

Åmodt Lerbrekk, Oddbjørn Ueland, Jan Christian Bernd 

Vasshus, Ann Helen Østrem og Åse Dubland.  

Fra Esport: Even Aarsland, Magne Håland og Kjell Terje 

Årsland 

 

 

Fraværende:  

 

 

1/21 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer.  
 
2/21 Godkjenning av referat fra gruppene 
Godkjent uten kommentarer.  
 
3/21 Økonomi 
Stødig drift! Det ser fortsatt veldig bra ut!  
 
Vi har fortsatt problem med endringen til nytt medlemssystem. Omtrent 150.000 kr i utestående 
medlemskontingent, men holder på å kontakte alle det gjelder. Vi ser at flere av våre medlemmer 
detter av.   
 
VIL har fått noe refusjon grunnet covid.  
 
9/21 Målsetningsprogram VIL 
Vi gjorde de siste endringene og er klar til utsending. Vi kontakter Jærprint med spørsmål om å lage et 
forslag til folder.  
 
Hovedstyret lager en plan for hvordan vi går frem når programmet er klar.  
 
13/21 Jærmessecup  
Hovedstyret stiller på rigging torsdag 2. september. De skaffer også selgere til cuplotteriet.  
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Neste veke sender vi ut link via systemet Dugnad Proff. Dette er en dugnad som gjelder for alle 
gruppene, siden inntektene går til hele idrettslaget.  
 
Vi har allerede fått folk i sekretariatet.  
 
Bygdekvinnelaget har sagt ja til å bake en del kaker.  
 
16/21 E-Sport 
Styret i VIL E-sport var invitert med på kveldens møte. De ønsker å endre aldersgrensene, og få med 
seg barn fra 4. trinn. De ønsker å gjøre som på kino, at barn kan få komme dersom en ledsager gir 
tillatelse. Foreldrene må være informert, men trenger ikke å være med på spillekveldene. Flere andre 
e-sportlag har gjort det samme.  
 
Styret i VIL E-sport ønsker å gjøre dette for å skaffe folk og få et større spekter. De tror videre at 
konsekvensen av å ikke sette ned aldersgrensen kan være at en taper ungdommer.  
 
Hovedstyret fekk presentert saken, og kom frem til at vi ikke kan gå ned på aldersgrensene som er 
satt på de forskjellige spillene. Signalene vi som idrettslag sender om vi setter ned aldersgrensen, er 
ikke  riktig. I tillegg vet vi at det også vil komme negative reaksjoner fra foreldre som prøver «å være 
strenge» på aldersgrensen som ligger på spillene i dag.  

Styret i VIL E-sport får en tilbakemelding fra administrasjonen eller leder.  
 
Eventuelt 
Maling av tennisbanen 
Vi må grave ned en grøft for å legge ned fiber. Prisen for å få klar elektronikk og gjerde er 
overkommelig. Vi ønsker å få dette på plass.  
 
Ekstra støtte til “sårbare” lag 
Noen grupper og utøvere har vært ekstra sårbare siden koronapandemien startet. Hovedstyret har 
kontaktet håndballgruppen og fotballgruppen, og ønsker innspill på hva de ville gjort med litt ekstra 
midler. Vi ønsker å beholde alle ungdommer og seniorspillere, og vil gjerne gi dem et ekstra løft om 
noe kan hjelpe.   
 
Vedlikehold uteanlegg 
Vi har fått innvilget dekning av utgiftene av Rogaland fotballkrets, og vil levere en ny søknad om 
granulat fangere i kummene. Anleggskomiteen er på saken.  

Vi ønsker ikke at gruppene skal legge opp til arrangement eller reise under Jærmessecup.   

 
Møteplan fremover  
onsdag 18. august kl. 20.00  
 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Hans Ånestad 
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_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Astrid K. Håland Elisabeth Lerbrekk 

 


