
  
 
 
 

Agenda  
Gruppemøte onsdag 13.12.17 kl. 18 

Linne Hotell 
 
  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   
Leder anleggskomité Reidar Bergestad X   
Ski freeski Hilde Foss Christensen  X  
Ski langrenn Kjetil Bye X   
Barne- og 
ungdomsfotball 

Pål Molander X   

Fotball Elite Morten Holmen-Jensen  X   
Orientering Tor Henriksen X   
Håndball Hanne Dahl Gulbranzen X   
Basket Kalle Ossiannilsson X   
 
 
G 39/2017 Referat fra forrige møte 24.10.17 

Referat fra forrige styremøte ble godkjent 
 

G 40/2017 Økonomi 
HS innvilget i 2017 kr. 315.000,- til gruppene for innkjøp av diverse utstyr som alle 
gruppene kan dra nytte av.  

 
  ÅIL har mottatt Kr. 373.109,- i LAM midler. 

 
Totalt er det 45 utestående kontingenter som pr dags dato utgjør kr. 14.700,- 
 
Deltakerkontingenter i forbindelse med Bjerkeløpet er tilbakebetalt deltakerne. 
Totalt ble kr. 20.256,- utbetalt hvorav HS dekket kr. 4.000,- pga. for lite penger i 
kassen til Bjerkeløpet. 
 
ÅIL har på oppfordring søkt Bjerke Lions om midler til barn og 
ungdomsaktiviteter.  



  
 
G 41/2017 Anleggskomite – status /Reidar   
  USBL arena  

Er islagt nå i vinter. Er tatt opp med BYM turveien i forbindelse med barnehagen. 
BYM vil søke om endring av rekkefølgebestemmelsene til barnehagen når det 
gjelder turveien . Vi skal bli underrettet av BYM om saken.  
 
Disen grusbane 
Etter mye fram og tilbake mellom Vann og avløp og BYM med utregninger og 
vedlegg til saken er man nå enige om at det kan legges granulat på banen. Man 
venter på en igangsettelseserklæring fra Plan og bygg for å komme i gang med 
banen. 

 
Hallen 
Støping av dekke er i gang. Det arbeides i de sene timer for å komme ajour. Noen 
har kanskje lest i Akers avis at det er forurensing i bekkedraget ned til Brobekk. 
Dette skyldes en overvannsledning som det har kommet slam i. Dette er rettet av 
entrepenør. 
Det har også nå vært et møte mellom Årvoll IL, Undervisningsbygg og Hent 
vedrørende låssystem i hallen og det nye klubbhuset. Kan bli noen nøkler, f.eks. 
til garasjen, men man ønsker mest mulig bruk av kort. 
Det har også vært avholdt to møter vedrørende utsmykningen av området rundt 
hallen. Det er bevilget 1,5 mill til dette av Oslo kommune. Skal dekke honorar og 
utsmykning. Det vil bli utlyst en konkurranse til kunstnere på nyåret. 

 
Garasjen vil antakelig bli påbegynt høst 2018. 

 
Vi ble anbefalt å søke PBE om godkjennelse for oppsett av tribune. 
  

 
G 42/2017 Gruppe nytt v/Gruppeledere 

Håndball: Full aktivitet. Juledisco gjennomført med 130 jenter. Håndballstyret 
sammen med trenerne utarbeider en trenermappe slik at det er lettere å komme 
inn som ny trener i gruppen. Den årlige kakedugnaden er unnagjort. 
Årlig møte er satt til onsdag 28/02-2018. De har en aktiv valgkomite bestående av 
3 personer.  
 
Orientering: Har fått kjøpt inn teknisk utstyr hvor program og kart er klart for 
neste sesong. Gruppen kommer kanskje til å søke HS om kr. 5000,- for å dekke 
utgifter i forbindelse med dette. Dato for det årlige møtet er ikke satt 
 
Fotball: I 2017 har klubben fått 2 kretsvinnere i J00 og K35. Gruppen vokser på 
ungdomssiden, noe som fører til flere utgifter. Årlig møte er satt til 30/01-2018. 
 



  
Elite: Glenn Andersen er ny trener. Kandidater til nytt styre som skal velges inn på 
årsmøte er også på plass. For å øke inntektene har gruppen planlagt 3 dugnader 
frem til slutten av januar. Årlig møte er satt til 10/01-2018. 
 
Ski: Treningsleir på Nordseter er gjennomført hvor totalt 90 medlemmer deltok. 
Gruppen har et godt samarbeid med Kjelsås IL om bruken av fasilitetene på 
Linderudkollen. Dato for det årlige møtet er ikke satt. 
 
Basket: 21 medlemmer i gruppen G08. Spiller Easy Basket. De har startet opp AKS 
bakset for G09. 3 personer skal delta på trenerkurs hos forbundet. Dato for det 
årlige møtet er ikke satt 
 
Ingrid Haukvik-Jensen på vegne av HS ønsket å få innspill fra gruppene om formen 
på «Gruppen nytt». Det var blandete tilbakemeldinger på dette. HS tar en runde 
internt og legger eventuelt frem et forslag.  
 

 
G 43/2017 Informasjon- siste nytt 

Politiattester: Utgikk da Martin Austad ikke var til stede. 
 
Drift av hall: Prosessen er i gang. ÅIL sendte søknad til BYM om drift av hall. Lars 
Flydal (BYM) svarte at vi var tidlig ute, men påpekte at BYM ønsker å gå i møte 
med ÅIL om drift.  
 
Samarbeidsavtale bydel og idrettslag: Avtalen er undertegnet av de fire klubbene. 
ÅIL får kr. 50.000,- for å være med. 
 
 
 

G 44/2017 Eventuelt  
  
 
Møtet ble hevet klokken 20:00 
 


