
  
 
 
 

Referat fra 
styremøte m/gruppene 24.10.17 kl. 20:00  

Klubbhuset  
 
 
 

  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 Ellen Melbye Langballe (for K. 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 32/2017 Referat fra forrige møte 29.08.17 

Korrigering av referat fra O-gruppas redegjørelse: Det er ikke delt ut kart til eldre, 
kun til skoler i området. Referatet er ellers godkjent 
 

G 33/2017  Økonomi v/Kristin 
Idrettslaget har hatt følgende inntekter i perioden juli–oktober: 71.000 i 
Grasrotandel, 14.000 i inntekt fra bingoautomater, 25.000 i driftstilskudd til baner 
for 2. halvår og 6.500 i støtte fra Sletta borettslag. Akkumulert 
medlemskontingent i 2017 er 437.770, budsjett for hele året er 450.000. Det er 
56 utestående fakturaer for medlemskontingent, på til sammen 21.775. Av 
overføringer til gruppene gjenstår kun rest (1/3) av hodestøtte. Dette overføres 
til gruppene etter avstemming av medlemsregister, med frist 15. november.  
 
LAM-midler for 2017 på ca. 300.000 er ikke mottatt enda. Samlet saldo er 
2.807.867. 
 



  
Spørsmål om overføring fra bydel på samarbeidsavtale, 50.000. Avtale revidert, 
med ikke signert. Beløpet for 2017 vil utbetales fra bydelen etter signering av 
avtalen. 

 
G 34/2017 Anleggskomité – status v/Reidar 

• Hall: Grunnarbeider er i gang 
• Plassering av garasje er markert i terrenget. Det er dermed klart hvor tribune 

kan plasseres. 
• Disenbanen: Forurenset masse funnet i arbeidet med å etablere 

kunstgressdekke, og  åpning av banen vil bli forsinket. BYM har gitt signaler 
om at det ikke vil bli gitt tillatelse til snømåking av banen (grunnet manglende 
mulighet for deponi og problemer med granulat) 

• USBL Arena: Det skal etableres gangsti i forbindelse med ny barnehage. 
Denne vil, slik det er planlagt nå, komme i konflikt med USBL Arena. Plan- og 
bygningsetaten har vurdert om rekkefølgekravet knyttet til en eventuell 
åpning av bekkeløpet (konseptvalgutredning foretatt av BYM) kan komme til 
anvendelse, og dermed utsette etablering av gangveien. Anleggskomitéen 
arbeider med saken, en utfordring for idrettslaget er at Bymiljøetaten ikke har 
fått godkjenning for plassering av ballbanen fra Plan- og bygningsetaten. 

• BYM og vannverket har vært på befaring for å vurdere installering av 
vannmålere. 

 
Forespørsel om mulighet for smørebod (med avtrekk) i nytt klubbhus fra 
langrennsgruppa. Dette blir vurdert som vanskelig, slik plantegningene er nå. 
Styret ber langrennsgruppa fremme en sak om smørebod til styret, for en mer 
formell behandling. Det kan finnes muligheter, f.eks. i (ombygd) container eller 
lignende. 
 
Styret blir oppfordret av flere av gruppene til å søke idrettskretsen om 
driftsansvar for den nye hallen, for å disponere mer tid i hallen.  

 
G 35/2017 Informasjon – siste nytt 

• Politiattester v/Martin 
o Det har kommet inn altfor få politiattester til Martin. Gruppene har 

ansvar for å sende inn en oversikt over hvem som skal fremvise 
politiattest til Martin, samt å informere de det gjelder om hvilke 
rutiner som gjelder for idrettslaget. 

• Forsikring v/Simen 
o Idrettslaget har yrkesskadeforsikring, og denne er utvidet til å gjelde 

alle personer som utfører betalt arbeid for klubben. Styret har behov 
for en oversikt over hvor mange årsverk som blir utført i hver gruppe. 
Klubblisens gjelder for barn under 13 år som er medlemmer, og de 
frivillige som jobber med disse. Andre forsikringer for aktive varierer 



  
mellom idrettsgrener og aldersgrupper, med ulike ordninger for 
laglisenser etc.  

• Kommunikasjonsplan overordnet v/Ola 
o Presentasjon av hovedtrekk, dokument vil bli distribuert. 

Tilbakemeldinger på dette ønskes velkommen, og sendes til 
ola@aarvoll.no. Flere grupper er positive til å bli tildelt redaktør-rolle 
på styrets Facebook-side.  Én innvending mot bruk av Facebook, 
grunnet politiske innvendinger mot selskapet.  

• Dokumentet «Retningslinjer fra HS ovenfor gruppene» må følges. Ble 
presentert februar 2017, dokumentet er oppdatert i oktober. 

o Påminnelse til gruppene om å følge opp punktene i dette dokumentet. 
Dette er tilgjengelig på www.aarvoll.no/home/om-aarvoll/ 

 
G 36/2017 Gruppenytt 

Barne- og ungdomsfotball: Ikke til stede. 
 
Håndball: 100-120 jenter i aktivitet på ukentlige treninger. Jenter 14 og 15, og 
damelaget hatt en god sportslig start på sesongen. Herrelaget deltar i NM for 
veteraner nok et år, i klassen Gutter 60. Styret har gjennomført en vellykket 
samling på Haraldsheim og et fellesmøte med alle trenere. Dugnad med salg av 
godteri-bokser i midten av november. 
 
Freeski: Trener i lekesalen på Årvoll skole på trampoline. Har fått jente-trener, 
med en god jentegruppe. Vil sannsynligvis ta inn alle som står på venteliste for å 
bli medlem. Planlegger helgesamling for alle i desember. Har gjennomført 
førstehjelpskurs for styret og ledere.  
 
Langrenn: Gjennomført nærsamling, med deltakelse fra ca. halvparten av 
estimert antall aktive kommende sesong. 91 påmeldte på tur til Nordseter. 
Yngste årgang, 2011, startet opp nå, med ni deltakere. Dette er vurdert til å være 
få. Kasserer slutter til nyttår grunnet flytting. Vanskelig post å rekruttere til, er det 
mulig å få til noe avlastning på dette fra hovedstyret? Styret oppfordrer 
langrennsgruppa til å finne en person som kan overlappe med nåværende 
kasserer, men vil også diskutere hvordan styret kan bistå gruppa. 
 
Orientering: Sesongen er avsluttet, med Lillomarka nord-sør, med tre deltakere. 
Gruppa arrangerte klubbmesterskap med god oppslutning, og et sprint-O-løp for 
langrennsgruppa med ca. 40 deltakere. Gruppestyret møtes ikke formelt så ofte 
utenfor treninger, men representanter fra styret er velkommen til gruppas 
årsmøte.  
 
Basket: Har aktivitet for gutter 08. Deltatt på to arrangement med ca. 20 gutter. 
Planlegger å starte et tilbud til gutter 09, i regi av AKS på Tonsenhagen skole. 

 



  
G 37/2017 Valgkomitearbeid 

Valgkomité er etablert. Det er fire personer i styret som er på valg. Påminnelse 
om at gruppene også må opprette valgkomitéer til sine styrer. 

 
G 38/2017 Eventuelt 

Klubbadmin må være oppdatert innen 15.11. 
 
Leietid på Tonsenhagen er frem til 7. desember 2017. Så starter man opp igjen 3. 
januar, og har leietid til og med 14. juni. 
 
Julemøte på Linne hotell onsdag 13. desember 
 
Når lokalet lånes skal lokalet ryddes og søppel kastes 

 
 
 
 
Møtet ble hevet klokken 22:00 

 


