
  
 
 
 

Protokoll fra 
Styremøte tirsdag 22.05.18 kl. 19 

På klubbhuset 
 
 
  Til stede Forfall Ikke møtt 
Leder: Ann-Karin Linnerud X   
Nestleder: Simen Sæterdal X   
Sekretær Kaisa Froyn X   
Styremedlem Oliver Dimovski X   
Styremedlem Ingrid Haukvik-Jensen X   
Styremedlem Leila Sarikhani   X 
Styremedlem Marianne Haug X   
Regnskapsansvarlig Kristin Haarseth X   
 
 
 
H 34/2018 Protokoll fra forrige møte 24.4.18 v/Ann-Karin 

• Oppfølgingssaker 
Til sak H 27/ 2018: og understreket, skal fjernes fra protokollen 
Til sak H 30/2018: digitalt klubbkontor, må avvente møte ang GDPR 
informasjonsmøte, det orienteres om dette på neste møte. 
Til sak H 6/2018 oppfølging: hvis ingen endringer, trenger ikke å sende 
inn, dette jfr kontakt med Brønnøysund registeret 15/5. 
 

H 35/2018 Økonomi v/Kristin 
Det har kommet inn 7000,- på støtte fra Sletta BrL, Andel driftstilskudd baner 1 halvår, 25352,- 
(15000,- av disse er overført til B/U fotballen i hht avtale.) Grasrotandelen er det totalt mottatt 
167 592,-. Medlemskontingent har det kommet inn 408 955,- . Utestående kontingent er 67 stk 
pr d.d 30 450,-) 
 
H 36/2018 Politiattester 
Utsettes til neste styremøte, det vil bli en statusoppdatering på gruppemøte i juni. 
(mail sendt til styre 8.5.2018, følges opp av Leila) 
 
H 37/2018 Samle inn data knyttet til Årvoll ILs historie. Status fra prosjektet v/Marianne  
Har ikke hatt noe møte siden sist, det bør være et møte før 12/6. 
 
H 38/2018 Status/Info fra diverse møter/fora 

• Informasjonsmøte Årvoll skole – utlån/utleie skoleåret 2018/2019 



  
Informasjonsmøte på Årvoll skole 15/5; om lån og utleie, ble avlyst. Møtet var for å se på 
hvordan søke om treningstider innenfor en portal (pilot). Skolen følger opp dette, og informerer 
Årvoll IL, Ann-Karin holder i denne saken. Tonsenhagen fortsetter som før. Søknad om 
treningstid inne er ivaretatt. 
 
H 39/2018 Eventuelt 

• Oliver: tribune på kunstgresset, ønsker vi å kjøpe tribune fra Skeid, ikke beregnet til 
skråning, så må ha nye forankringspunkter, fått inn tilbud på dette.  
Vi får kjøpe 250 seter fra Skeid. Dette må være innenfor en ramme på 130 000,- eks 
mva. (både forankring og stoler).  

Oliver følger dette videre opp. 
 

• Bruker avtale med håndball leder Camilla Haugland ble levert inn i dag. 
• Det må arrangeres et eget møte med Basket, Håndball og jibbe gruppa, etter sommeren. 

Hvordan skal vi styre innetider i den nye hallen? Er det håndballen som skal styre dette? Det er 
Årvoll IL sin hall, og alle gruppene skal ha tilgang. Både økonomisk og vakttider. 
 

• Mail fra Ann- Karin ang sandvolley banen, det er BYM sitt ansvar. Henvendelsen må gå til 
BYM. 

• Lys på USBL, slukker ikke automatisk av seg selv, dette skal tas opp med BYM. Finne en 
god løsning, slik at lyset ikke står på hele natten. Dette skal bli koblet sammen med den 
nye banen når den står klar. 

• Området mellom klubbhus og kunstgresset, snakket med BYM om dette, Årvoll IL ønsker 
å få asfalt her, og ikke gress. Men det er dessverre ikke mulig pga overvann etc. 

 
 

   
 

 
 


