
ÅRSMELDING FOR STAALTUN 2017 
 
 
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 

 
Kiosksalget ble i år på 79 994 kr. Det resulterte i at vi havnet 41 227 kr. bak budsjettet.  

Det viste seg å være lite salg på mandager og damekamper dette året, kanskje det dårlige 

sommerværet hadde en liten innvirkning?! 

Åpningstidene for kiosken har vært mandag, tirsdag og onsdag fra klokken 17.30-20.00. I 

tillegg har kiosken vært åpen ved A-lagskamper for damer og herrer og på Cup kamper. 

 

En ansvarlig fra husutvalget stod for største delen av innkjøpet på Rema 1000.  

Facebooksiden ble stadig oppdatert med informasjon om kiosken, dugnadslister og 

kioskinstrukser. 

 

Nytt for i år var bruken av Vipps, men bankterminalen og mCash var også et 

betalingsalternativ. 

 

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

 

Utleige av Staaltun 

 
Klubbens lag og utvalg har i 2017 brukt huset flittig til møter, kveldsmat og andre 

sammenkomster. I løpet av året har huset også vært utleid ved 47 anledninger til ulike 

arrangement som ikke har vært i klubbens regi: 

 

 

 

 



Begravelse  01 

Bryllup  01 

Dåp   01 

Konfirmasjon  03 

Barneselskap  18 

Selskap/Fest  17 

Møter   04 

Julebord  02 

Antall utleiger  47 

 

Dette har gitt klubben leieinntekter på kr. 104000,- 

 

41% av utleigene var til personer som har verv i Staal. 

 

Renhold 2017 

 

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

Staaltun, fordelt på 3 ukedager. 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 kom tilbake fra permisjon i slutten av april 2017. 

 

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

(20+5+10). Opplever at positive foreldre som stiller opp, men labert oppmøte i vår. 

Juni er en travel tid med avslutninger og dugnad i forbindelse med Strandadagene, så 

en ønsker å arrangere vaskedugnaden tidligere (april/mai), evt sette den ut de årene 

Staal arrangerer 17. mai. 

• I sommer vasket Mildri Fjelde noen dager.  

• Tatjana fikk gavekort på 500kr til jul av Staal Jørpeland. 

• 10 nye kaffekanner til utleie ble kjøpt inn, i tillegg til en del supplering av dekketøy. 

• En gulvvaskemaskin ble besluttet kjøpt inn på neste års budsjett (demonstrasjon av 

maskinen i begynnelsen av desember 2017) 



HMS RAPPORT FOR 2017 

Vedlagt ''Observasjoner årlig intern kontroll 2017) 

  

Status: 

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

2016, men kom våren 2017. Det må sikres at NOHA eller andre sertifiserer 

slukkemidlene i løpet av mars 2018. 

  

2. Brannvesen var på kontroll i desember 2015, men ingen rapport mottatt. Ingen 

inspeksjon fra Brannvesenet i 2016 eller 2017. 

  

3. Årlig intern kontroll gjennomført i desember 2017.  

  

Rapport er vedlagt og bedt daglig leder følge opp observasjoner. 

Utdrag fra rapport:  

 

• I 2018 må el.installatør gjennomføre faglig kontroll på el.anlegget i Staaltun, hvor 

også uteanlegget som eies av Staal må kontrolleres. 

• Under Brannvesenets tilsyn i 2015 stilte inspektør spørsmål om brannøvelse. 

Undertegnede ikke informert om at dette er systematisert. Bedt daglig leder legge dette 

inn i årshjul, og at dette gjennomføres på dagtid sammen med FFO i februar 2018. 

• Daglig leder informert om at FFO må informeres om Staaltuns branninstruks. 

• Detektorer i hovedsal og kjøkken var ikke innkoblet, dette ble utbedret sammen med 

daglig leder. 

• Bedt om at årlig intern el.kontroll legges i årshjulet i desember 

 

El. Kontroll er inkludert i årlig internkontroll, og følgende blir kontrollert: 

  

Elektrisk installasjon: 

• Kontroller mekanisk/ elektrisk skade  

• Kontroller for varmgang 



• Test belysning 

• Bevegelige ledninger 

Elektrisk utstyr/ apparater: 

• Kontroll mekanisk/elektrisk skade  

• Kontroll varmgang 

Sikringskap: 

• Kontroll mekanisk/elektrisk skade 

• Kontroll varmgang 

• Kontroll tildekking 

• Test jordfeilbryter 

  

Kontroll er gjort på Staaltun og utvendig lysanlegg på banene er ikke inkludert. 

Se vedlagt ''Observasjoner årlig intern kontroll''. 

  

  

Andre kommentarer: 

• Har fått bekrefte at tidligere avtale gjort med Ingvald Førland v/Strand Videregående 

skole om at de kan utføre elektro arbeid ihht faglige retningslinjer og i samarbeid med 

el. Installatør, fortsatt er gjeldende. Daglig leder er kontaktperson. 

• Det må påses at Hjertestarter vedlikeholdes ihht krav. 

 

Jørpeland, 01.03.18 

Martha Bjørkhaug 

Sekretær husutvalget 


