
  
 
 

Referat fra 
Styremøte m/gruppene 24.04.18 kl. 19:30  

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 X   
Styremedlem Marianne Haug X   
Regnskapsansvarlig Kristin Haarseth X   
Leder anleggskomité Reidar Bergestad X   
Freeski Hilde Foss Christensen X   
Ski Kjetil Bye (fra kl 20.15) X   
Barne- og ungdomsfotball Pål Molander X   
Fotball Elite Morten Holmen-Jensen X   
Basket Kalle Ossiannilsson X   
Orientering Andreas X   
Håndball Camilla X   

 
 
 
  
Velkommen til nye medlemmer! 
Presentasjon av alle 
Kjempe innsats på fotballkampen på onsdag 18/4. All honnør til alle frivillige. God medieomtale. 
 
G 07/2017 Referat fra forrige møte 13.02.17  
Ingen kommentarer 
 
 
G 08/2017 Økonomi /Kristin 
Utestående medlemskontingenter, vet ikke eksakt beløp pr nå. 
 

o Signatur/fullmakt Brønnøysund, må dette fornyes hvert år. Gjennomgått og 
signert. 

§ Ifht NIFs statutter skal alle gruppene ha oppdatert sin fullmakts matrise på sitt 1. 
styremøte ETTER sitt årlige møte. Frist for innlevering innen 22.5. 



  
o Hovedstyre har gått igjennom sin, alle grupper må gå igjennom sin, Frist 

22/5. 
 
G 09/2017 Gruppe nytt v/Gruppeledere  
 
Det legges føringer fra HS på hva vi ønsker å høre om på Gruppemøtene. Det blir et eget 
hovedtema på hvert møte. 
 
Fotballen v/Pål;  
I full gang, færre påmeldte lag til kamper, mer tid til trening. Nytt styre på plass, ulike utvalg på 
plass. Kompetanse lørdag, fått budskap ut, om utvikling, og det jobbes videre med dette 
fremover. 
Freeski v/Hilde; 
Fantastisk vinter, holdt på siden desember til påske. NM vinner fra Årvoll. Fortsatt venteliste, 
gode trenere. 
Basket v/Kalle;  
godt i gang, avslutning nå i mai. Ny gruppe til høsten G09, mandager er online spillefrie dager 
for basketgruppa. 
Orientering v/Andreas;  
sesongstart 16/5, har hatt vinterdvale. Hva med rekruttering? Gjort noen små fremstøt, det 
ønskes noe mer fokus på dette. 
Elite v/Morten;  
kvalifisert til NM, har utsatt kamper noen i serien. Neste kamp er mot Skeid, skal vinne den 
kampen. Gøy med kamp 18/4. 
Håndballen v/Camilla; 
får ett nytt styre opp å gå fra nå. Få med mye fra det gamle styret, HS vil kalle inn til et ekstra 
møte. Håper å få inn flere lag. 
Langrenn v/Kjetil; 
Avviklet styremøte i går, igangsatt Årshjulet. Kan fotballen kjøpe noen av skiklærne til fotballen, 
eks boblejakke. Er dette ønskelig? Vil koste rundt ca 1000,-. Vi bør samkjøre oss bedre når det 
gjelder å gjøre innkjøp til Årvoll IL, på tvers av alle grener. Fotballen skal reforhandle sin avtale i 
år. Kan man få kjøpt dette i butikk. Behovene er ulike hos gruppene. Kan de organisere seg 
sammen på tvers? Holde på Årvolldrakta er viktig. Drakta er som den er designet på farger og 
søm. Etterspørsel og pris avgjør dette på valg av aktør. 
 
 

• Trygge barn på idrettsarenaen v/ seksjonsleder Tina Arnesen Bjerke Bydel 
 

Bydel Bjerke kan tilby oss hjelp på å ha trygge barn på idrettsarenaen.  Bydelen ønsker 
samarbeid med idretten, Sosial kompetanse, sosial ferdighetstrening og toleransevindu er noe 
de holder foredrag om. Dette kan hjelpe idretten med å håndtere disse barna. De orienterer om 
Barnevernstjenesten, hjelpetiltak i hjemmet, SALTO, og politi i bydelen. (Trygge 
oppvekstsvilkår.) Kan snakke med foreldrene, eller bare gruppeledere? 



  
Fotballen inviterer bydelen til neste års kompetanselørdag (2019). Gruppene tar dette med seg 
inn til sine styrer, og tar evt. opp dette med HS i neste omgang. Viktig med informasjon på 
forhånd av evt. møte. ART er en teknikk, og en strategi på å håndtere dette.  
Hvis dere ønsker å ta direkte kontakt med bydelen; tina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no  

 
G 10/2017 Informasjon - Siste nytt 

• Anleggskomite v/Reidar 
o Grusen: i gang, ferdig i juni 2018. Det bli lysmaster, og lys mot 

nederste banen. Blir ikke vinterdrift. Pga forurensning (granulaten) 
o Hall: på track, ferdig jul 2018, Årvoll IL har driftsavtale på den nye 

hallen. Dette må vi ta en runde på. Hallvakter er hver dag ,7 dager i 
uken, spesielt basket, håndball, freeski evt andre. Første halvår, er 
denne til kun bruk av Årvoll IL. Det blir nøkkelkort i hallen. 
Det er ønske om å sette opp ønsker for alle idretter, på hallen det 
første halvåret. Freeski/ fotball kan dele på dette.  
Interiør blir valgt i disse dager 

o Viktig fokus fremover. Freeski må inn i gruppen, Hilde tar kontakt med 
Reidar. 

o Tribune på kunstgresset, Skeid selger tribune. Vil Årvoll IL kjøpe dette? 
Kan vi få det tilpasset, er det interessant. Asbjørn, Oliver og Reidar skal 
se nærmere på dette. 

o Bruken av banene, avklares av fotballen. 
• Ann Karin deltok på ISU møte, der fikk hun inn en ny sak på lista, i forhold til 

skøytebane. Det er et behov for dette på Årvoll. Ønsker å legge det på 
asfaltbanen, med kunstgress på sommeren, og is på vinteren. Dette skal 
startes med etter hallen er ferdig. 

• Valgprosess, sørg for at alle medlemmer har vært medlem 1 måned før de 
velges inn i styrene, og kontingenten er betalt. 
 

G 11/2017 Eventuelt 
  Ingen saker 
 
MØTET HEVET: kl 21.15 
       
 
 
 


