
  
 
 
 

Referat fra 
styremøte m/gruppene 13.02.18 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   
Freeski Hilde Foss Christensen   X 
Ski Kjetil Bye X   
Barne- og ungdomsfotball Pål Molander   X 
Fotball Elite Morten Holmen-Jensen   X 
Basket Kalle Ossiannilsson   X 
Orientering Tor Henriksen  X  
Håndball Hanne Dahl Gulbranzen  X  
 
 
G 1/2018 Referat fra forrige møte 13.12.17 

Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.  
 
G 2/2018  Økonomi v/Kristin 

20 % av medlemskontingentene er ubetalt. Det er omtrent som tidligere år. Alle 
gruppenes budsjett for 2018 er godkjent av HS, som takker for tilbakemeldingene 
på henvendelsene som ble rettet gruppene. 
Det ble nevnt at HS kanskje bør prøve seg på en vervekampanje, ala den a-laget 
hadde i nærmiljøet før jul, for å få flere ikke-aktive medlemmer, særlig foreldre til 
aktive unger. 

 
G 3/2018 Gruppenytt 

• Orientering: O-gruppa er i vintermodus og det er lite å berette. Budsjettet er av 
styret godtatt for fremleggelse på årsmøtet. Folket benytter de glimrende 
snøforholdene i Lillomarka til skiturer og holder formen på denne måten. Dato 
for årlig møte ennå ikke fastsatt.  



  
• Langrenn: Masse snø gir masse aktivitet og glede! Gruppa er snart ferdig med 

trenerkursene, og nesten alle trenerne har nå gjennomført disse. Under 60-
minuttersløpet på Linnerudkollen ble det gått over 80 mil på ski! Ungene har 
fra 1 til 3 ukentlige treninger. Samarbeider bra med Kjelsås om bruken av 
anlegget på Linnerudkollen. BYM har kjørt opp spor på Sletta, som brukes 
både til organisert trening og uorganisert lek. 10-11 mars arrangeres skidag 
for de minste, mens klubbmesterskapet er senere i vinter. To av gruppas 
jenter har blitt intervjuet av Aftenposten, og skigruppa håper å følge opp 
reportasjen med en ny når jentepremier er på plass. 

• Resten av gruppene var fraværende, og har ikke meddelt HS noe. 
 
 

G 5/2018 Informasjon – siste nytt 
• Hallen/gymbygget: Byggingen av hallen er godt i gang, og har nå kommet over 

bakken. Arbeidet med gymbygget skal starte som tidligere planlagt i januar 
2019. Grusbanen er gjerdet inn og maskiner er parkert for å starte arbeidet 
med kunstgresset der, som etter planen skal være klart til våren. Det er sendt 
en elektronisk forespørsel/søknad om tribunen på gressbanen. Ønsker 
kontakt med Plan- og bygningsetaten, men det er vanskelig å få kontakt med 
dem. Vurderer å be om gravehjelp ifm byggingen av garasjen.  

• Ann Karin har kontaktet Lars Flydal i BYM ang driftsavtalen for hallen. 
• HS minner om at fristen for innsending av gruppenes årsberetning er 15. 

februar. Også viktig at alle som skal ha styreverv må være/bli medlem i 
klubben og at gruppestyrene må fylle inn stillingsmatrisen på sitt første 
styremøte etter valgene.   

 
G 6/2018 Eventuelt 
  Møtet hevet kl 21:05 


