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Dato: 18.08.21 

 

 

Agenda: Hovedstyremøte 

 

Møteleder: Morten Jelsa 

 

 

Referent: Astrid Knutsen Håland 

 

Tid: 20.00 - 21.30 

 

 

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 og Ann Helen Østrem 

 

 

Fraværende:  

 

 

1/21 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer.  
 
2/21 Godkjenning av referat fra gruppene 
Godkjent.  
 
3/21 Økonomi 
Gjennomgang av økonomien. Det ser kjempebra ut, bedre enn prognosen. Vi har en stødig drift.  
 
06/21 Golfsimulator 
Rommet er klar til utvask denne uken. Simulatoren kommer rundt 6. september.  
 
Vi vil bruke medlemssystemet vårt for booking. Booking en uke i forveien, maks 3 timer om gangen.  
 
Aldersgrense er 15 år uten følge av voksne.  
 
Alle aktive medlemmer betaler 500 kr ekstra.  
 
De som kun vil ha golfsimulator må betale 2000kr + 400kr.  
 
Det koster 200kr for drop in.  
 
 
 
9/21 Målsetningsprogram VIL 
Første forslag fra trykkeriet er kommet. Vi gjør noen endringer, før det blir helt klart.  
 



 
 
 
 
 

2 

 

13/21 Jærmessecup  
Kommuneoverlegen fraråder oss for å gjennomføre Jærmessecup med alle restriksjonene det 
innebærer pr. dags dato. Etter diskusjon i hovedstyret ser vi oss nødt til å avlyse cup’en.  
 
Vi vil arrangere ny fotballturnering 26., 27. og 28. august 2022. De lagene som er påmeldt i 2021, får 
tilbud før vi legger det ut.   
 
17/21 Ansvarsfordeling gruppene 
Kontaktpersoner fra hovedstyret ut mot gruppene blir:  
 
Hans Ånestad - håndball 
Morten Jelsa - fotballgruppa 
Glenn Skretting - badminton 
Elisabeth Åmodt Lerbrekk - turn 
Astrid K. Håland - klatring og e-sport 
Marianne Sør-Reime - trim og friidrett 
Oddbjørn Ueland - barneidrett  
 
18/21 Gjenåpningskampanjen 
Vi er svært glade for å markere åpningsdagen for idretten.  
 
Vi utfordrer gruppene til å holde åpent og vise hva de driver på med. Administrasjonen kommer med 
forslag til møtet 30. august.  
 
Eventuelt 
Frafall i idretten  
Norge har på landsbasis mistet 10% av sine medlemmer. Også på Varhaug har flere falt fra eller tatt 
pause. Hvordan få disse tilbake?  
 
Hovedstyret vil jobbe for å finne sportslig utvikler for håndball- og fotballgruppen.  
 
Førstehjelpskurs 
Vi ønsker å legge dette inn årlig. Administrasjonen tar ansvar for dette.   
 
Kommende møter 
onsdag 15. september kl. 19.30 
tysdag 26. oktober kl. 19.30 
onsdag 10. november kl. 19.30  
onsdag 15. desember kl. 19.30 
 

_________________ _________________ _________________ _________________ 

Morten Jelsa Oddbjørn Ueland Glenn Skretting Hans Ånestad 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

Marianne Sør-Reime Astrid K. Håland Elisabeth Lerbrekk 


