
  
 
 
 

Agenda  
Styremøte tirsdag 21.11.17 kl. 19 

Hos Kristin 
 
  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 76/2017 Protokoll fra forrige møte 24.10.17 

Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent 
 

H 77/2017 Økonomi 
Retningslinjer for økonomi er utarbeidet og publisert på nettet.  
 
Totalt er det 57 utestående kontingenter som pr dags dato som utgjør kr. 
18.675,- 
 
Deltakerkontingenter i forbindelse med Bjerkeløpet er foreløpig ikke tilbakebetalt 
deltakerne. Avventer avklaring fra Jarle 
 
Honorarer til styret og anleggskomite godkjennes uten endringer fra 2016. 

 
H 78/2017 Hva ønsker vi å få ut av møtet med gruppene. 

Saksfremmer Ingrid Haukvik-Jensen var ikke til stede så saken er utsatt til neste 
møte   

 
H 79/2017 Politiattester 

Hovedstyret ber gruppelederne om å sende en laglederliste for sine respektive 
lag. Listen skal inneholde lag, gruppe, navn og epost til den enkelte lagleder.  
 
Laglederlisten skal brukes til å sende informasjon fra HS til den enkelte lagleder 
for å innhente navn på personer som bidrar rundt hvert enkelt lag. 
 

 



  
H 80/2017 Salg av Forsikring 

Som et lokkemiddel for å «selge» flere støttemedlemskap i klubben, foreslår 
Martin at vi kan se på muligheten for å få til et medlemstilbud hos et 
forsikringsselskap. HS er positive til forslaget. Martin sjekker muligheten for et 
slikt samarbeid med et eller flere forsikringsselskap. 
 

H 81/2017 Samle inn data knyttet til Årvoll ILs historie, hvem kan være med i dette 
prosjektet – Prosjektet skal utarbeide et forslag som presenteres på Årsmøte 
2018. Få på plass en prosjektgruppe  

  Prosjektgruppe er på plass bestående av følgende personer: 
- Gudmund Skjeldal 
- Rolf Kristiansen 
- Øyvind Larsen 
- Tor Sandnes 
- Tore Øvregård 
- Ivar Haukvik 
- Marianne Haug 

 
Oppstartsmøte er satt til 28.11 

 
H 82/2017 A-laget 
 Leder for A-laget, Morten Holmen-Jensen, har fått på plass følgende personer inn 

i styr og stell: 
- Tom Harald Aune 
- Henning Fladland 
- Steve Dimovski 
- Lars C Engebretsen 
 
HS ser på dette som en positiv utvikling i riktig retning. HS avtaler et møte med 
Morten for å snakke om de økonomiske rammene rundt gruppen. 

 
H 83/2017 Utlegg i forbindelse med innredning av kioskvogn Årvoll IL 
 Fotball gruppen har lagt frem utlegg i forbindelse med Kioskvogn som de ønsker 

refundert av HS. Summen på utleggene har ikke tidligere blitt forespeilet HS.  
Ann-Karin kontakter daglig leder i fotballen, Asbjørn, for å avklare litt rundt 
summene. 

 
H 84/2017 Dato for Årsmøte 2018 
 Dato for årsmøte ble satt til 20.03.18, alternativ 13.03.18 
 
H 85/2017 Eventuelt 

• Dugnad Flaggheising 
Skauen borettslag har sendt forespørsel til HS om idrettslaget vil ta på seg 
ansvaret for flaggheis i borettslaget. HS har oppfordret gruppene til å ta på seg 



  
dugnaden men så langt har ingen meldt seg. HS gir tilbakemelding til Skauen 
borettslag. 
 
• Drift av hall 
Det er et ønske fra klubben om å ta på seg ansvaret for drift av hallen. HS sjekker 
ut hvor søknad sendes og når frist for dette er 

 
   

 
 
 


