
  
 
 
 

Referat  
Møte m/gruppene 28.8.18 kl. 20.00  

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  
Leder anleggskomité Reidar Bergestad X   
Freeski Hilde Foss Christensen   X 
Ski Kjetil Bye  X   
Barne- og ungdomsfotball Pål Molander  X  X 
Fotball Elite Morten Holmen-Jensen X   
Basket Kalle Ossiannilsson X   
Orientering Tor Henriksen X   
Håndball Camilla Haugland X   
 
Møtene starter kl. 19:30, og slutter kl. 20:30 fra nå. 
 
G 17/2017 Referat fra forrige møte 12.06.18  

– referat godkjent 
 
G 18/2017 Økonomi /Ann-Karin 

• Treningsavgifter, sjekke opp dette, og purre opp. Det er flere som har mye 
utestående. 

• 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. 
 
G 19/2017 Gruppe nytt v/Gruppeledere 
 
Tor, orientering: 5000,- i støtte fra Orienteringsforbundet. Deltatt i flere løp i løpet av 
sommeren. Nærsamling sammen med skigruppa til høsten. Interessert i kart, må ta kontakt med 
Tor. HS ønsker at orientering har mer fokus på rekruttering. Klubbmesterskap i slutten av 



  
september. Hva med markedsføring? Sosiale medier bør brukes, send info om onsdager, slik at 
flere kan møte opp. Dette følges opp på neste møte. 
 
Morten, fotball elite; Det går bra med A-laget, leder serien nå. Vant over Kjelsås og Skeid. 6 
faste junior gutter på laget. Det er positivt. 
 
Camilla, håndball; Utfordrende med halltid, gleder seg til vår hall er på plass. Ikke trenere på alle 
gruppene. 
 
Kalle, basket: to trenere på plass. Er i gang. 
 
Kjetil, ski: Trenere på plass for alle kull inn i høstsesongen, fått betalte skitrenere. 3 stykker fra i 
år. Stort 2006 kull. Nærsamling i september, går slag islag frem til vinteren. Eget fokus på 
jenterekruttering, dette settes på agendaen til sosiale medier. 

 
G 20/2017 Informasjon - Siste nytt 

• Anleggskomite v/Reidar 
Tonsen kunstgress, mange kamper og treninger der nå. Brakka skal pusses opp, etter 
innbruddet. 
Hallen er 14 dager forsinket, pga en oljeutskiller som skal legges i bakken. 
Lagringsplass i hallen, må se på mål på dette. Nøkler blir diskutert. Tribune, vet ikke 
om vi får på plass i år. Smørebua, fått snakket med skigruppa om det. 15/10; da blir 
det avgjort hvem som skal få sette opp kunst. Hallen blir åpnet av 
Undervisningsbygg. Vi kan bruke hallen fritt det første halvåret. Ares gym (mandag 
og torsdag) skal ha en plass i gymsalen det første halvåret. De skal være i dialog med 
Ann-Karin om treningstid i hallen. 
Mellomløsning; det gamle gymbygget skal være tømt, før rehabilitering. Skauen 
borettslag er spurt om oppbevaring, avventer svar på dette. Det er en container 
utenfor bygget som vi også kan bruke. Det er viktig at gruppene rydder det de har i 
gymbygget. Dette bør ryddes før jul. Noe kan sikkert kastes. 

• Politiattester; gruppelederne vil få en mail fra Leila, der hun ber om en oversikt over alle 
lagledere og trenere, slik at vi får oppdatert oversikten over politiattester. Frist for 
innsendelse er 15/9.  

• Treningstid inne; oversikt er sendt fra Årvoll skole og Tonsenhagen skole, som et forslag 
fra Ann-Karin og Simen, er dette greit? Det er godkjent fra gruppestyret. Det 
oppfordres til sambruk, og det ønskes ikke å ha ledig kapasitet på skolen. Håndballen 
ønsker mere tid inne om det er mulig. Gruppelederen gir beskjed til håndballen om 
dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

G 21/2017 Eventuelt 
 

• Hafslund- HMS intern kontroll, dokumentere r sendt inn. Ann-Karin tar ansvar for dette. 
Undervisningsbygg er eier. Reidar er ønsket som HMS person, ønsker kurs på dette. 
Martin etterspør dusjmuligheter i den nye hallen, Reidar sjekker dette. 
Oppfordrer alle til å følge facebook gruppene til Årvoll IL, man trenger ikke å legge ut 
info om samme hendelse flere ganger. Man må samsnakke om dette. Gruppen som eier 
nyheten legger ut denne infoen på hjemmesiden. 
 

• Hvis noen ønsker å selge vafler når A-laget har kamp, oppfordres det til det. Kan fort 
tjene noen tusen på dette.  
 

 
 
 
 

       
 

 


