
ÅRSMELDING FOR STAALTUN 2016 

 

 

Husutvalget har dette året bestått av ni medlemmer, inkludert klubbsekretær Rune Harestad. 

Alle har fått tildelt ulike ansvarsområder. Disse ansvarsområdene er delt inn i økonomi, utleie, 

renhold, kiosk, vedlikehold og HMS. Husutvalget har møtetidspunkt siste mandag hver 

måned.  

 

 

Kiosk 

Det har dette året vært en ansvarlig for kiosken og som har stått for største delen av innkjøp 

på Rema 1000. Vi oppdaterer stadig facebooksiden vår, Staaltun Kiosk, hvor det ligger 

informasjon om kiosken, dugnadslister, kioskinstrukser og linker til sunne matoppskrifter. Vi 

har fått mye positive tilbakemeldinger på denne siden, og ser at det er en god måte å nå ut til 

våre medlemmer. I tillegg til mCash, har vi også tatt i bruk ny terminal hvor kundene nå kan 

betale med kort. 

Kiosken har også dette året vært drevet på dugnadsarbeid fra foreldre fra fotballgruppen. 

Åpningstidene for kiosken har vært mandag, tirsdag og onsdag fra klokken 17.30-20. I tillegg 

har kiosken vært åpen ved A-lagskamper for damer og herrer. Selv om det ikke alltid er så 

mye fortjeneste i ukedagene, tror vi allikevel det er viktig å ha et åpent klubbhus for ungene 

med voksne tilstede. 

Utleie  

Klubbens lag og utvalg har i 2016 brukt huset flittig til møter, kveldsmat og andre 

sammenkomster. I løpet av året har huset også vært utleid til arrangement som ikke har vært i 

klubbens regi.   

Staaltun har i 2016 vært utleid ved 51 anledninger: 2 bryllup, 5 konfirmasjoner,  

22 barneselskap, 14 selskap på dag/kveld, 5 møter, 2 julebord og 1 navnefest.   

Dette har gitt klubben leieinntekter på kr. 106 500. 

 

53% av utleien var til personer som har verv i Staal. 

 

 

Renhold 2016 

 

I arbeidsavtalen mellom Staal Jørpeland og Tatjana er det satt av 16 timer i uken til renhold av 

Staaltun, fordelt på 3 uke dager. Tilbakemeldingen fra henne er at hun trives med å vaske i 

Staaltun. Dialogen mellom oss går som regel gjennom sms da hun vasker på dagtid. 

Tatjana gikk ut i morspermisjon i juni 2016 og ventes tilbake fra permisjon i slutten av april 

2017. 

Simona, som er samboer med Jan ved A-laget til Staal fikk tilbud og kontrakt gjennom ASAP 

fra 10.08.16 -31.12.16. Hun har hatt fast 12 timer i uken og skriver timer utover det, om det er 

nødvendig. Dialogen har her også vært gjennom sms på engelsk. Etter ønske fra Simona og 

Staal jobbes det i disse dager med en forlengelse av kontrakten hennes. Det har vært Colin 

Adams som vi har hatt kontakt med fra ASAP. 

 



• Vi har hatt to vaskedugnader (vår og høst) fordelt på fotball, friidrett og håndball. 

(20+5+10). Opplever at positive foreldre som stiller opp. 

• Det er ble bestilt inn toalettpapir/tørkepapir fra RRB en gang, våren 2016. Høsten 

2016 fikk vi en god pris fra Premiere produkter, og har nå valgt dem. 

• Vi har foreløpig byttet ut Sponsormattene med mørke matter. Grunnet mer praktisk og 

så er ikke RRB sponsor for Staal. De ble byttet to ganger i løpet av 2016. 

• I sommer vasket Midri Fjelde noen dager. Ellers har det blitt vasket i garderobene på 

dugnad når Simona har hatt høstferie og juleferie. 

• Tatjana fikk blomster til jul av Staal Jørpeland. 

 

HMS RAPPORT FOR 2016 

  

  

Status  

  

1. NOHA hadde ikke anledning å komme på årlig inspeksjon på slukkemidler i 

desember 2015. Kontroll fant sted vår 2016. 

2. Brannvesen var på kontroll i desember 2015. Rapport ikke mottatt, men muntlig 

tilbakemelding:  

• Det er ikke gjennomført brannøvelser. 

• Det ble stilt spørsmål med løsning mht brannceller i hovedetasje og dør i gang mellom 

kiosksal og inngangsparti. Dette skal brannvesenets inspektør sjekke opp. 

• Spørsmål om mulige frost/frysning på hovedvanninntak i kjeller. 

• Forøvrig ble det diskutert de anbefalte utbedringene fra 2012 som hovedstyret tidligere 

er bedt om å vurdere og tilbakemelde, ref understående fra hms rapport 2014. Har ikke 

registrert tilbakemelding. 

 

Brannvesen kom ikke på kontroll i 2016 

 

Intern kontroll 2016:  

Teknisk rom i kjeller periodevis er uryddig og det ble funnet brannfarlig væske. 

Det må vurderes tiltak. 

 

Utført egenkontroll på elektrisk anlegg. Generell tilstand er god, men observert mangler med 

nød- belysning. 

Dette sendes til Strand VGS v/ Ingvald for utbedring ihht avtale. 

Jørpeland, 11.02.16 

 

Martha Bjørkhaug 

Sekretær husutvalget 
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