
  
 
 
 

Referat 
Sommermøte m/gruppene 12.6.18 kl. 18.00  

Hos Kristin – Lofthusveien 56 
  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 (fra kl 19) X   
Styremedlem Marianne Haug X   
Regnskapsansvarlig Kristin Haarseth X   
Leder anleggskomité Reidar Bergestad X   
Freeski Hilde Foss Christensen X   
Ski Kjetil Bye (fra kl 19) X   
Barne- og ungdomsfotball Pål Molander (fra kl 19) X   
Fotball Elite Morten Holmen-Jensen  X  
Basket Kalle Ossiannilsson X   
Orientering Tor Henriksen X   
Håndball Camilla Haugland X   
 
 
G 12/2017 Referat fra forrige møte 24.04.18 

GODKJENT  
 
G 13/2017 Økonomi /Kristin 

• Godkjenning nettbanken, må følges opp jevnlig av gruppeledere. 
• 28 000,- i utestående kontingenter, 5 % av totalen- 61 stykker. 

 
G 14/2017 Gruppe nytt v/Gruppeledere 
 
Tor (orientering): mistet en del medlemmer, prøver å rekruttere nye. Fint med fokus på dette. 
Søkt penger hos orienteringsforbundet til teknisk utstyr til barmarkstrening, fått 5000,- til dette. 
Har treninger som vanlig. Ønsker kontakt med skigruppa.  
 
Kalle (Basket). Inget nytt, 09/10 (jenter og grupper) gruppe starter opp til høsten. Lekesalen på 
Årvoll skole, kan være aktuell til bruk fra høsten. 
 



  
Hilde (freeski): tatt sommerferie, kun hoppet trampoline siden sist. Planer klare for høsten. Godt 
tilsig til gruppen. Varingskollen er også et godt alternativ. Hvorfor står det ikke Årvoll IL i 
Grefsenkleiva? Det sjekkes opp. 
 
Pål (Barne- og ungdoms fotballen): Gratulerer til Øyvind Larsen med Bjerke prisen. Velfortjent. 
3 nye styremedlemmer i år, jobber med å sette de inn i oppgavene. Fotballcamp de siste 3 årene, 
100 påmeldte hittil i år. Viktig med dette sosiale ansvaret, et billig tilbud. 
A-laget ligger godt på toppen i 4. divisjon. 
 
Kjetil (skigruppa): Inget nytt å melde. Planlegger høsten og kommende sesong. 
 
Camilla (håndballen): nytt styre, mye å sette seg inn i, oppdaterer medlemsregisteret.  
Linje 5 ønsker et samarbeid, men er usikker på dette i forhold til forventninger. Dette lander først 
til høsten. Avslutningscuper i disse dager. Fått lite treningstid i hallen (Linderudhallen) fra 
høsten, og ukurante tider. Treningssituasjonen er også noe uklar fra høsten.  
 

• Tema Dugnader. Marianne innleder diskusjonen. 
Kom gjerne med innspill til temaer til gruppemøtene fremover. 
Bosetningen på Årvoll endrer seg med en inntektsgruppe som øker, boligene blir dyrere og 
dyrere. Dugnadsånden til Årvoll IL, fotball er unik, men har droppet dørsalg. Men de har 
juletresalg og fyrverkerisalg. Men har økt medlemsavgiften noe for å dekke inn dette.  
Gruppene er ulikt sammensatt, slik at dette kan bli litt urettferdig når dugnadsmidlene blir 
fordelt på gruppene.  
Gruppene bør tenke litt klokt over dette, fordelingen bør være rettferdig. Gruppene kan 
snakke sammen om dette.  

 
 

G 15/2017 Informasjon - Siste nytt 
• Anleggskomite v/Reidar 

Tonsenhagen kunstgress døpt om til det. 18 august planlagt åpning. Innbrudd i  
garderobebygget, dørene er ødelagt, men det er ikke tatt noe. 
Årvoll kunstgress, ny granulat 8 tonn, oppstart av garasjebygget i juni/juli. Hallen er i rute. 
Tribuner er bestilt fra Skeid, starter opp i uke 26/27. Best med uke 27. 
Sandvolleybanen, blir et anleggsområde resten av dette året. Årvoll IL, bør se på andre 
muligheter for bruk av dette området.  
BYM må sette banen tilbake i riktig stand. 

Utehåndball bane på Tonsenhagen- er det mulig? Evt basketbane? 

• Politiattester  
Styret jobber med å sette seg inn i dette, kommer tilbake med mer info. Send oversikt til 
Leila på hvem som er trenere/ lagledere på denne mailadressen: leila-sarikhani@hotmail.no 

• Treningstid inne 
Søkt både Årvoll og Tonsenhagen skoler på dette. Svar på dette i løpet av juni.  

 



  
• Økonomisk støtte 

29/5 møte med NAV, Det gis en fullmakt fra NAV med samtykkeerklæring fra familiene, 
slik at dialogen går mellom ÅRVOLL IL v/ Kristin og NAV/ Barnevern. Hvis lagleder 
merker noe, ta kontakt med Kristin.  
100 000,- i støtte fra bydelen i år, håper det blir slik neste år også. 

 
• GDPR 

Noen endringer i f.eks politiattester, må fremvises foran ansvarlig i styret, slik at den kan 
hakes av, det samme gjelder for trenerkontrakter. Gjelder fra 1/10. Denne bør vises frem 
digitalt, kan vi motta dette digitalt ? Digital postkasse, mot at vi sletter attesten etter at vi 
har haket den av? Bruk minidrett, ikke lagre noe på egne områder. Da har vi kontroll på 
dette. Det sendes en oversikt på rutiner til gruppelederne. 

 
• Fullmaktsmatrise 

Det er viktig at styrereferatet viser til at fullmaktsmatrisen er gjennomført på det første 
møte. Viktig at dette referatføres. 

 
G 16/2017 Eventuelt 

- Se mail fra Ann Karin 11/6 mail fra NIF, kommenter gjerne på denne mailen.  
- HS må se på en stadig økende drifting av en økende anleggspark, det sendes innspill på 

dette fra barne- og ungdomsfotaballen. 
 

 
 

Møtet hevet 19.50 -   Avsluttet med Grilling 

 
God Sommer! 

 


