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Dato: 
07.03.2023 

Agenda: 

Styremøte Trim og Friidrett 

Møteleder: 

Alf Våland 

Referent: 
Alf Våland 

Tid: 
20.00 – 21.30 

Sted: 
Sosialt rom, JSA 

Medvirkende: 
Lisa Anett Håland, Karoline Fuglestad, Therese Magrethe 

Iversen, Jostein Bratland, Ola Tjensvoll og Alf Våland 

Fraværende: 
 

 

Saksliste 

0/2023 - Godkjenning av innkalling og referat.  

Innkalling på kalender ok, ikke utsendt  

 

1/2023 Varhaugmilå 2023 

Påmelding åpen. 

- Lite påmeldt pr nå, har delt en god del. Får ta en ny runde rundt påske. Therese har fått GTI til 

å dele. Fått dele ut plakter litt inn i byen. Dele påmelding på Varhaug milå på Varhaug 

idrettslag facebook. 

Medaljer på veg. 

- Sjekk status her. 

Vakter. Alf ordne! 

- Allerede starter og ca 1/3 plass. 

Lage til at startnummer kan hentes før på Iden. 

Trekker ut 2 premiere til noen under 16 år. 

Sponsor til løpet, sjekk med avtaler med JC med vi evt. kan spør. 

- Vi kan ta en fin prat med noe aktuelle om dem har lyst til å bidra litt mer, sjekk til neste møte. 

Alle som bidrar 

Vurder uttrekkspremier for hver 50 påmeldte. Alf sjekker dette. 

Send mail til Tørst angående premie drikke. Therese fikser dette. 

Spør Spar om spons til fruktfat – Karoline fikser dette. 

Plakat til Varhaugmilå - Karoline sjekker med Helene 

Karoline spør hvor mye Solveig Jåstad skal ha for fotografering. 
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Alf har spurt Vigrestad om sykkelvakter, men ikke fått endelig svar. Tar kontakt på ny. 

Alf har snakket med snakket med Jæren folkehjelp vedrørende førstehjelp. 

 

 

2/2023 Søknad av utstyr 

Vi ønsker å søke om hekker og annet diverse utstyr. Karoline lager en søknad til dette. 

- Karoline har laget dette til og Alf har tatt dette videre, har ikke fått noe svar enda 

- Vi har søkt under flere poster hos Lyse spirer. Trekning her er 31 mars 

 

3/2022 Barnetilbud  

Starter opp etter håndballen, mer info kommer på facebook siden. 

- Gruppa starter opp 11 april.  

- Del dette innlegget via Varhaug Idrettslag sitt facebook innlegg. 

 

4/2023 Friidrettsdag for unger 

Karoline sjekker søknadsfristen til neste møte. Slik vi får bestilt det vi kan få hos dem. 

- Har ikke komt noe info enda så vi tar denne opp neste møte. 

 

5/2023 Grødalandsskogen 

Legge ut arrangement, lage til en google påmeldingslenke. 

- Har lagt ut arrangement, hengt plakater rundt på Varhaug.  

- Pr. nå  er det 8 stk påmeldt. 

- Tar en ekstra deling rundt påsketiden 

- Karoline spør Jæren Sparebank om startnummer med lim på. 

- Treng en til å grille. 

 

6/2023 Bekledning/drakt/Utøvere 

Klær har komt, ligger i utstyr rommet i Varhaughallen. 

 

 

 

 

9/2023 Lysløypa 
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Ruste opp grustien, fikse opp avstandsskiltene, beplantning opp øst på langsiden. Plexiglass i levegg. 

- En del er allerede i gang, vi sender en forespørsel etter årsmøte til det nye styret. 

- Alf sjekker mer opp i plexiglass.  

 

10/2023 Tidtaker bokser 

Vigrestad har spurt om leie/låne boksene. Vi sier ja, enten leie dem disse for penger eller så stiller de 

opp med 4 stk syklende vakter på Varhaugmilå i bytte. 

- Avventer svar fra Vigrestad 

- Har lånt en boks til Robustløpet 

- Undheim låner boksene til Ultraløpet 

 

Faste punkter: 

 Årshjul:  
 Økonomi: Gjennomgått regnskap for JAN 23 på møte. 

 Gjennomgang av referat fra hovedstyret: Møtet fra 20.12- Gjennomgått 

 Dugnad:  

 Erfaringslogg:  

 Eventuelt: Neste møte 11 april, 20.00 

 

 

Sign. Referent: Alf Våland 


