
  
 
 
 

Protokoll 
Styremøte tirsdag 26.2.19 kl. 1830 

Møterom - Hall 
  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 09/2019 Protokoll fra forrige møte 22.01.19 v/Ann-Karin 

Godkjent 
 
H 10/2019 Økonomi v/Kristin 
  

Grasrotandel har kommet inn, også «kick-back» fra Glitre energi. 
Noe utestående medlemskontingenter etter 2 purringer. 
Kristin har vært på informasjonsmøte om digitalisering for medlemsløsninger, alle 
«admin’er» skal slås sammen, kan da gjøre alt via en innlogging. Skal være ferdig om ikke 
skal være så lenge, politiattester skal også inn der. Inkluderer også mulighet for 
betalinger via vipps. 

 
H 11/2019 Arbeidsoppgaver HS 

Se endringer i vedlegget i rødt.  
Ann Karin skal ha tilgang til alle kontoer i Årvoll IL, Kristin sjekker dette. 
Godkjenner alle møteroms-bookinger, Ann Karin gjør det. (vurdere om HS tar hele 
godkjenningsprosessen). 
Tas opp på møte i april, for fordeling av oppgaver. 

 
H 12/2019 Hall 

• Evalueringsmøte oppstart; hva skal vakta gjøre i forhold til rutiner. Restrukturere 
hallkomiteen. 

• Treningstider; møte m/gruppene, er det ledig kapasitet, må andre grupper få 
komme inn. Vi må få en banekalender med oversikt over bruk, slik at vi kan 
utnytte ledig kapasitet. 

• Hærverk; HP toalett, hvor noen har bendt opp et rør-skap, og det er funnet 
fyrstikker i bygget. Vi har nå stengt dør når vi har hallvakt, i hvert fall inntil 
videre. Vi håper på sikt å åpne døren igjen. Rutiner må tydeliggjøres, særlig 



  
hallvakta sine oppgaver, sjekkliste og varsling ifm alarmen. Viktig at hallvaktene 
er klar over at de må gå runden rundt i hallen ved vaktstart, slik at de sjekker om 
det har vært hendelser i hallen, som har skjedd før Årvoll IL overtar vaktansvaret 
etter skolen. 
 

H 13/2019 Kontortid 
HS vurderer kontortid i hallen, i første omgang knyttet til innhenting av politiattester, 
men også for å vise tilstedeværelse og øke tilgjengeligheten for medlemmene og trenere 
etc. Som en start, bør En i HS skal være tilgjengelig 1 time i måneden, før møtene våre. 

 
H 14/2019 Årsmøte 26.mars 2019 

• Forberedelser, sendt ut innkalling i klubbabmin, Facebook, websiden, Akers avis  
• Heder og ære, invitasjon sendes på mail 

 
H 15/2019 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt 

Kommer på gruppemøte 
 

H 16/2019 Eventuelt 
Søknad fra A-laget, de har startet en dugnad (spleismidler), men de ønsker ytterligere 
midler. Vi tar opp dette 19/3 med oppdatert status på dugnaden. De har stilt noen 
spørsmål, så disse vil HS svare på før 19/3. 

 
 

   
 

 
 


