
  
 
 
 

Protokoll 
Styremøte tirsdag 23.10.18 kl. 1830 

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 53/2018 Protokoll fra forrige møte 25.9.18 v/Ann-Karin 

• Oppfølgingssaker 
o Legge ut saker på fb 

Ann Karin har lagt ut en sak om den nye hallen på Årvoll IL. Si ifra om du 
har saker som vi kan legge ut. 
 

H 54/2018 Økonomi v/Kristin 
LAM midlene har ikke kommet ennå. LAM midlene har ikke kommet ennå. Glitre 
Energi har overført kr 500,- i «payback» til Årvoll IL. 22 stykker har ikke betalt 
medlemsavgift, ligger noe minus her ifht.budsjett. Alle bilagsmapper er kjørt opp 
til Skauen Brl. (I dette lokalet, må det generelt kastes mye, for at vi skal kunne 
benytte dette til oppbevaring for HS/gruppene.) 
Gruppeledere/kasserere har fått beskjed (17.10.) om oppdatering av KA innen 
15.11.18., med opplysningen om at rest hodestøtte ikke vil bli utbetalt hvis ikke 
dette overholdes. 
 

H 55/2018 Politiattester v/ Leila 
Status på dette; fått liste, det er kommet svar fra Camilla, Kalle, Asbjørn, Hilde og 
Tor Henriksen. Mangler fra ski- Kjetil. Nå må Leila sende dette videre til alle 
trenere, slik at de kan krysse av på politiattester. Dette må være inne i god tid før 
jul. Hvis dette ikke er i orden, kan ikke de være trenere lengere. 
 
 

 



  
H 56/2018 Samle inn data knyttet til Årvoll ILs historie. Status fra prosjektet v/Marianne  

Det har ikke skjedd noe nytt i denne saken siden forrige møte. Skal ha et møte 
snart igjen. Materiale skal være ferdig til 1/10-2019. 

 
H 57/2018 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt 
 Generell info: 13/11 skal det være driftsavtale møte med BYM, Ann-Karin stiller 

her. Det må diskuteres låssystemer i klubbhuset/ gymbygget, og hvilke nivåer vi 
skal ha, tema på neste møte. Dette gjelder klubbhuset /gymbygget. Dette styres 
fra en PC. Vi bør ha både kode og kort. 
 I hallen følger vi rutiner som BYM bestemmer. 
 
Ann Karin skal i et møte med Bjerke bydel 6/11 om samarbeidsavtalen (bydel og 
idrettskrets), og idrettsforumet. 
 

H 58/2018 Eventuelt 
Opprydding av klubbhuset, hvis det ikke er fjernet innen viss dato, da blir det 
kastet. Klubbhuset må ryddes før jul. 

 
En henvendelse fra idrettskretsen om GDPR, vi avventer svar på dette. Årvoll IL 
har levert noe, men vi gjør ikke noe før vi vet noe mer. 
 
Hafslund på internkontroll, nå er saken avsluttet, endelig! 
 
ALS forbundet har sendt takkekort for innsamling av penger fra NM kampen til A-
laget på Årvoll, på 31149,-. 

 


