
  
 
 

Protokoll fra 
styremøte 24.04.18 kl. 19:00  

 
 
  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 26/2018 Protokoll fra forrige møte 13.03.18 

Protokoll fra forrige møte ble godkjent uten endringer. Fullmakt for HS ble   
godkjent, ingen grunn til å endre fullmakts matrise til Brønnøysund. 

 
H 27/2018  Økonomi  

Beløp fra Lions på kr. 40.000,- er overført til egen konto. 
 
Støtte fra Årvoll HS til medlemmer/utøvere som trenger økonomisk dekning av 
treningsavgift etc. behovsprøves. Dog ikke selve medlemsavgiften. Fullmakts 
matrisen ble behandlet og underskrevet. 

 
H 28/2018 Oppgave-fordeling i HS 

Kaisa - Sekretær  
Leila - Politiattester 
Simen - Forsikring 
(HS foreslår at forsikringssaken ligger litt på is. Her er det få endringer å oppnå.  
Pluss og minus hos de fleste selskapene.) 

 
H 29/2018 Prosjektgruppe - Årvoll IL historie 

Gjennomført nytt møte 9. april. 
Øivind, Tore Ø., Tor S. Rolf, Ivar og Marianne deltok. 
Kontaktet flere bidragsytere som vil delta videre. 
Idé-myldring og oppgavefordeling på agendaen. 
Satser på nytt møte i løpet av Mai. 

 
H 30/2018 Digitalt klubbkontor. 

Digitalt klubbkontor for styre og prosjekter gir en enklere klubbhverdag og sikrer 
den verdifulle informasjonen som blir produsert for fremtiden. KlubbKontor gir 



  
brukere rask tilgang til alle dokumentene, styreprotokoller, epost og kalender 
med sikker lagring og backup 
 
Kommentarer: avhengig av bruk og lagring. Ann-Karin kontakter fotballen. Lagrer 
de mye dokumenter ol. om det er aktuelt for de ev om de har behov for et annet 
lagringssystem.  
 

 
H 31/2018 Lønnspolicy 

Kristin og Asbjørn samkjører tidspunkt for lønnsjustering etter tariffavtale. 
Men gruppene gjør dette internt selv, uten innblanding fra øvrige. 

 
H 32/2018 Status/Info fra diverse møter/fora 
  ISU; 
  HS foreslår Reidar Bergestad (Anleggskomiteen) som representant til ISU. 
  Oliver er vara. 
 
  Behovsplanen ble gjennomgått, og vedr saker for Årvoll IL ble; 
  Kunstgress  = sjekket ut. 
  Hall  = IKKE sjekket ut 
  Komme med innspill o.l. i dette forum. 
  Asfaltbane ved klubbhuset foreslått med kunstgress, med isbane på vinteren. 
 
  Drift av Hall; 

Ann-Karin, Ingrid, Oliver og Reidar var på sist møte med Bymiljøetaten 
vedrørende drift av hall: 

  Ingen andre har søkt og Årvoll IL har påtatt seg driftsansvaret. 
Viktig å ha stort belegg på tiden i hallen. (Spesielt 1. halvår hvor vi disponerer 
tiden fritt selv.) 

 
H 33/2018    Eventuelt 
  Gruppenytt Tema; 

Gruppelederne vil bli informert i innkalling til neste styremøte med gruppene. 
Tema for neste gruppemøte er dugnader. Marianne innleder diskusjonen om 
dugnads-tema. 
 

 
 
Møtet ble hevet klokka 2020.     Referent: Marianne 

 


