
  
 
 

Protokoll fra 
styremøte 13.2.18 kl. 19:00  

 
 
  Til stede Forfall Ikke møtt 
Leder: Ann-Karin Linnerud X   
Nestleder: Simen Sæterdal X   
Sekretær Ola Berge  X  
Styremedlem Oliver Dimovski X   
Styremedlem Ingrid Haukvik-Jensen X   
Styremedlem Martin Austad   x 
Styremedlem Marianne Haug x   
Regnskapsansvarlig Kristin Haarseth x   
 
H 8/2018 Protokoll fra forrige møte xx.1.18 

Protokoll fra forrige møte ble godkjent uten endringer.  
Oppfølgingssaker: 
Oliver orienterte om de to møtene som er holdt om KVU’en for bekkeåpningen 
på Sletta. BYM er mer el mindre tilbake til start, nå med mer involvering fra 
berørte parter. Inntrykket er at BYM ikke har noe hast med dette arbeidet. Første 
møte var for spesielt inviterte, det andre var en åpen work-shop med stor 
deltakelse. HS følger saken nøye, og har spilt inn idrettslaget sin misnøye med 
prosjektet, som vil ramme både aktiviteten på Sletta og på USBL-banen. 

 
H 9/2018  Økonomi  

Ca 80 medlemmer er meldt ut i år, noe som er mer enn tidligere år, dog ingen 
«mønstre», da utmeldingene er spredt utover årganger og idretter. HS har 
mottatt «bekymringsmelding» fra medlemmer om de økte treningsavgiftene i 
fotballen. Disse er videresendt B/U-fotballen, der HS utrykker sin bekymring for 
frafall og økte kostnader.  
Klubben har mottatt «kick-back» fra Intersport/G-sport på 16.000 for 2016. Da 
dette er kjøp «idrettsforeldre» har gjort uten tilknytning til spesielle grupper, 
beholder HS disse pengene, men øremerker dem til utgifter ifm klubblokalet.     

 
H 10/2018 Årsmøte 2018 

Innkallingen til årets årsmøte (avholdes 20 mars) sendes ut til medlemmene via 
Min Idrett i morgen. Den legges også ut på www.årvoll.no. HS har signert styrets 
beretning og regnskapet. Budsjettforslaget for 2018 ble godkjent via epost før 
møtet.    

  
 H 11/2018 Politiattester 

Utsatt da Martin (ansvarlig) ikke var tilstede. 



  
 
H 12/2018 Samle inn Årvoll i.l. sin historie 

Marianne presenterte status for prosjektet. Øyvind Larsen har laget et forslag for 
fremdrift, som arbeidsgruppa kan jobbe videre med. HS er fornøyd med innsatsen 
som er lagt ned så langt, men må få et mer konkret kostnadsbilde før vi kan ta 
stilling til det videre arbeidet.   

 
H 13/2018 Nytt format/innhold på møtene mellom HS og gruppene  

Ingrid (ansvarlig) har sendt ut noen tanker/forslag til dette. HS vil gjerne høre hva 
gruppene mener, og tar det opp under møtet med disse i dag. 
  

H 14/2018 Samarbeid med Bjerke bydel 
Bydelen har innkalt til møte om samarbeidsavtalen den 6. mars. Ann-Karin stiller 
på dette.   

 
H 15/2018 Henvendelse om mulig oppstart av innebandygruppe 

ÅIL har fått en henvendelse fra en kommersiell aktør om mulig 
oppstart/samarbeid om innebandy i klubben.  HS mener dette er et initiativ som 
må komme fra medlemmer/personer med tilknytning til klubben (slik som for 
basket), da det kreves gruppestyre og medfører noen kostnader ved oppstart av 
nye idretter/grupper. 
 

H 16/2018 Eventuelt 
Vi har fått en henvendelse fra en kommersiell aktør på sponsormarkedet om 
mulig samarbeid. Det kan vurderes å invitere personen/firmaet for en 
presentasjon i et fremtidig møte. 

 
 
Møtet ble hevet klokka 20:00 

 


