
  
 
 

Protokoll fra 
styremøte 13.03.18 kl. 19:00  

 
 
  Til stede Forfall Ikke møtt 
Leder: Ann-Karin Linnerud X   
Nestleder: Simen Sæterdal  X  
Sekretær Ola Berge X   
Styremedlem Oliver Dimovski Fra 20:00   
Styremedlem Ingrid Haukvik-Jensen X   
Styremedlem Martin Austad  X  
Styremedlem Marianne Haug X   
Regnskapsansvarlig Kristin Haarseth X   
 
H 17/2018 Protokoll fra forrige møte 13.02.18 

Protokoll fra forrige møte ble godkjent uten endringer.  
Oppfølgingssaker: 
• Disen kunstgress: Igangsetting utsatt av Plan- og bygningsetaten (P&B) 

grunnet regulering av tomt. Møte mellom representanter fra Årvoll IL, Oslo 
fotballkrets, Oslo idrettskrets, Bymiljøetaten. Deretter ble saken tatt opp på 
byutviklingsmøte forrige uke, som resulterte i at BYM sendte søknad om 
dispensasjon til P&B. Denne har ligget i P&B i en uke, Ann-Karin vil purre opp 
saken i morgen.  

• Tribune: P&B melder at det ikke behov for søknad for å sette opp tribunen. 
Denne beskjeden vil videreformidles til BYM.  

• Web kontakt: Ola forsetter som ansvarlig for web-sidene inntil videre. Ola skal 
supplere eksisterende dokumentasjon, og vil lære opp ny webansvarlig når 
denne rollen er besatt. 

• Medlemsfordeler: Ann-Karin har utarbeidet utkast til et notat som beskriver 
hva man får igjen for medlemskontingent i Årvoll IL. Ann-Karin vil justere 
teksten etter tilbakemeldinger fra styret. Teksten vil publiseres på nettstedet 
vårt. 

 
H 18/2018  Økonomi  

Beløp utbetalt fra avtale med Intersport Linderud på 16.695 er overført til 
klubbhusfondet i henhold til styrevedtak. 

 
H 19/2018 Årsmøte 2018 

Ingen innkomne saker 
 

 H 20/2018 Politiattester 



  
Utsatt da Martin (ansvarlig) ikke var tilstede. Status skal sendes Ann-Karin på e-
post. 

 
H 21/2018 Samle inn Årvoll IL sin historie 

Nytt møte berammet til 9. april.  
 
H 22/2018 Status samarbeidsmøte bydel og idrettslag 6.3.18. 

Gjennomgang av forpliktelsene til de respektive idrettslagene. Bydelen 
oppfordrer idrettslagene til å benytte seg av bydelsadminstrasjonens kompetanse 
i håndtering av problematisk adferd, gjerne i form av samling med lagledere eller 
lignende. Dette vil bli sak på neste møte med gruppene. Ann-Karin vil undersøke 
mer om hva tilbudet kan bestå i. 

 
H 23/2018 Hvordan disponere midlene gitt av bydelen – Samarbeidsavtale. 

Lions har donert 40.000 til Årvoll IL, og vi får 150.000 fra bydelen (for 2017 og 
2018) i henhold til samarbeidsavtalen. Midlene skal benyttes til refusjon/dekning 
av utgifter fra medlemmer som sliter med å betale kontingent og 
treningsavgifter. Selv om formålet ikke er spesifisert i samarbeidsavtalen er dette 
et sterkt signal fra bydelen. Kristin setter opp forslag til retningslinjer for å få 
innvilget denne type støtte til neste styremøte.  

 
H 24/2018 Formen på møtene med Gruppene «gruppenytt». Forslag til temaer? 

Innspill fra Ingrid: 
1)    Først kort status hvis det er avvik fra vanlig drift. Vanlig drift er for meg: 
treninger, cuper, seriespill, sosiale arrangement. 
2)    Andre punkt er fortell hvis gruppa har gjennomført et ekstra opplegg 
(detaljer om f.eks. kakeboksdugnad er mindre viktig) 
3)    Til slutt et tema som endres fra gang til gang, kanskje også gå på 
rundgang mellom gruppene på hvem som har ansvar for å formidle info. 

a.    Hvordan hindre frafall av jenter/hele årskull (fotballgruppa har hatt 
stort fokus her, håndballen har mistet to årskull) 
b.    Hvordan best kommunisere med medlemmene i gruppa – anbefales 
FB, mail, Spond osv. 
c.    Nye sosiale vellykkede opplegg i gruppene som de gjerne vil dele 
info om til de andre 
d.    Hvordan holde på ungdommen i idretten, skigruppa er på god vei 
her. 

Styret slutter opp om dette forslaget. Gruppelederne vil bli informert i innkalling 
til neste styremøte med gruppene. Tema for neste gruppemøte er dugnader, 
Marianne innleder diskusjonen. 

 
H 25/2018 Eventuelt 

• ISU-møte 10. april, klokken 18:00. Ann-Karin representerer oss. 
• Driftsmøte 10. april, klokken 12:30. Ann-Karin, Oliver og Ingrid stiller fra 

styret. Reidar stiller fra anleggskomitéen. Ønsker deltakelse fra håndball og 
basket. 



  
• Henvendelse fra B&U-fotballen om å samkjøre lønnsoppgjør for ansatte i 

idrettslaget. Styret ønsker ytterligere begrunnelse før vi eventuelt gjør 
endringer på dette, Ann-Karin følger opp. 

• 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. 

• Vi har mottatt støtte fra Lions på 40.000,- Ann-Karin stiller på deres møte 20. 
mars for overrekkelse av gavesjekk. 

 
 
Møtet ble hevet klokka 21:40. Referent: Ola. 

 


