
  
 
 
 

Protokoll  
Styremøte tirsdag 28.08.18 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 40/2018 Protokoll fra forrige møte 22.5.18 v/Ann-Karin 

• Oppfølgingssaker: GDPR, skal sjekkes opp mot de ulike gruppene av Ann 
Karin. 
 

H 41/2018 Økonomi v/Ann-Karin 
• Gruppene kan søke om midler i etterkant av arrangementer som de 

arrangerer. Dette gjelder for alle gruppene.  
• Gruppene har fått overført det de skal ha av midler pr. nå. Etter 15/11, da 

kommer den resterende hovedstyrestøtten. UNDER FORUTSETN. At KA er 
avstemt. 

• Utestående medlemskontingent er 35 stykker. 
 
H 42/2018 Politiattester v/ Leila 

• Gruppelederne har ikke sendt tilbakemelding til Leila over 
lagledere/trenere ang politiattester, det er viktig å sette en frist. Denne 
mailen sendes av Leila snarest. (Frist til lagene: 15/9) 

 
H 43/2018 Samle inn data knyttet til Årvoll ILs historie. Status fra prosjektet v/Marianne  
 

Det ønskes ikke for mange bøker i  opplag, da vi ser for oss at 
etterspørselen ikke blir altfor stor. Kan man vurdere en nettversjon? 
1000 eksemplarer er for mange, Marianne sjekker hva det koster med et 
mindre opplag. Ann- Karin oppfordrer til å begynne å jobbe med boken, 
for å få på plass innholdet. Viktig å få på plass en person fra alle 
enhetene. Dette skal være en historiefortelling. Marianne holder i 
fremdriftsplanen. Øyvind Larsen er prosjektleder. Oppdatering på 



  
prosjektplanen, og hvem som skal bidra, før vi diskuterer økonomien. 
Dette blir tema på neste møte også. 
 

H 44/2018 Oppfølging - Legge ut saker på Facebook 
• Ola, med Ingrid som bistår, ønsker å få ut informasjon om hovedstyre og 

anleggskomiteen på facebook. 
 

H 45/2018 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt 
• Det har ikke skjedd så mye siden forrige møte, siden det har vært 

sommerferie. 
 

 
H 46/2018 Eventuelt 
Ingrid: Tidsaspekt på møtene; ønsker både start og slutt på møtet. Møtet skal vare maks 1 
time.  
Gruppemøtene blir fra nå  kl 19.30-20.30, styremøtene varer fra kl 18.30-20.00 (19.30 når det 
er gruppemøte) 
 
HMS/ Intern kontroll fra Hafslund; Årvoll skole har hatt en kontroll på Gymbygget, eier er 
Undervisningsbygg. Ann-Karin følger opp internkontrollen, men vi ønsker å få på en plass en 
HMS ansvarlig.   
 
ISU, Reidar er leder av dette utvalget, han ønsker et medlem fra HS, som skal sitte som 
representant i dette utvalget. Vi spør Oliver om dette. 
 
Ann-Karin har sendt en mail og BYM ang åpning av hallen til jul. Hvem tar regien? Det er 
Undervisningsbygg tar regien av åpningen, Årvoll IL blir kontaktet. 
 

 
   

 
 
 


