
  
 
 
 

Protokoll 
Styremøte tirsdag 19.3.19 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 17/2019 Protokoll fra forrige møte 26.02.19 v/Ann-Karin 

Godkjent, Leila vil være tilstede 1 time før styremøter/gruppemøter 
Møteboken blir fortsatt godkjent av Ann Karin, men det jobbes med å 
effektivisere det. Ola har en jobb med dette allerede. 

 
H 18/2019 Økonomi v/Kristin 

3000,- fra Bjerke borettslag har kommet inn. 
Laglister er sendt inn til Kristin. HS tar dette opp med gruppelederne på neste 
gruppemøte.  Det er viktig at alle gruppeledere leser mailene som kommer nøye.  

 
  

 
H 19/2019 Hall 

- Status 
Det var volleyballturnering i helgen (15-17 mars), fikk ikke opp porten på søndag 
morgen. Ringte til Ann Karin, hallvakten ringte tilsynsvakten på Årvoll skole, men 
fikk ikke tak i vedkommende. Ringte til vaktmester på skolen (Nenad), han kom 
og fikset det.  
Skolen skal ha et møte med undervisningsbygg onsdag 20/3- om rutiner i bygget, 
HS blir informert om dette i etterkant. Årvoll IL har ingen adgangskort. Det har 
det vært søkt om, men det er det avslag på. 
Avvikene følges opp så godt det lar seg gjøre.  
Hallkomiteen kan sette opp klistrelapper på kjøkkenet. Hva med bruken av 
kjøkkenet/kjøleskapet, kan vi finne en løsning på oppbevaring av kjølevarer. Det 
er skolen som styrer på dagtid, så vi må gjøre en avtale med skolen på dette.   
HS skal kalle inn håndballstyret (hallkomiteen) til møte om kort tid. 



  
 

Kalenderen på bruken av hallen er oppdatert, og er tilgjengelig. 
Møte med fotballen 27/3, slik at alle skal forlate bygget i riktig stand. Det er avtalt 
at 2 garderober holdes av til fotballen, til klubbhuset står ferdig til jul. 
Vakten i hallen skal registrere bruken av hallen, og hvem som dukker opp, eller 
ikke. Dette må være en del av hallinstruksen. Det må også merkes av hvilken del 
av hallen man befinner seg i. Halvdel,1, 2 og 3? Dette må skiltes opp. 

 
 
H 20/2019 Årsmøte 

- Gjennomgang av regien under Årsmøte 
- Behandle innkomne saker, det har ikke kommet inn noen forslag.  
- HS ønsker å justere opp kontingenten til 250,- for pensjonister, og ikke aktive 

medlemmer. Dette må det stemmes over i årsmøte. 
(innkommende forslag skal publiserer sammen med annen Årsmøte 
dokumentasjon som blir lagt ut på nett. 
 
Nye medlemmer må meldes inn 1 måned før, og betalt kontingent, før de 
kan bli valgt inn i et styre. Ann Karin mailer valgkomiteen om de som ikke 
fyller disse kravene. 

 
 

H 21/2019 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt 
- Brukermøte gymbygg 
2 møter er gjennomført, vi går for gråfarger. Nytt møte neste tirsdag i forhold til 
et nytt tilbud fra HENT vedr komfyr og koketopp. 
Befaring i gymbygget fikk Ann Karin og Asbjørn. Ser på muligheten til å gjøre 
endringer i forhold til NFF sine krav. Er det noe poeng å gjøre dette? 
Undervisningsbygg eier bygget. Kostnaden må Årvoll IL betale selv, det blir et nytt 
møte neste uke, tirsdag 26/3 kl 13-15. Oliver blir med Ann Karin.  
Hva er Årvoll IL sitt behov for på wifi?, det blir fiber inn til huset, men linjen 
videre, må Årvoll IL bestille. Bør helst bruke Datametrix(Telenor Inpli). 1 boks har 
en kapasitet for bruk til ca. 15 stykker, bør det holde med 4 stykker? 
Hva med tilgangskontrollen i bygget, vi ønsker å styre dette selv, og ikke på 
samme måte som med flerbrukshallen. Dette jobbes videre med dette.  
Det er nok kontakter i alle rom. Også på kjøkkenet. 
Undervisningsbygg sier de vasker bygget, men kommer skolen til å gjøre det? Det 
er lagt opp til vaskemaskiner i 1 etg. 
Prosjektorer; det er ok med en bordprosjektor, og et lerret i det lille rommet. På 
det store møterommet blir det satt opp en smartboard 7 innebygd prosjektor. 

 
H 22/2019 Eventuelt 



  
Marianne, har hatt møte med historiegruppen (12/3). Alle i gruppen har fått 
tilgang av Ole Berge inn til et felles sted, slik at de kan legge inn oppdateringer 
der. HS må også ha en representant inn med tilgang til dette felles stedet. 

 
Innbytterbenker til A-laget. Det har kommet et tilbud på dette på ca 200 000,-  
Haugerud IL, har bygget sine egne, HS ønsker å få et kostnadsforslag på dette.  
Asbjørn har også gjort en undersøkelse på dette, fått et prisoverslag på 50 000,-. 
Det er 60 dagers leveringstid. 
Fotballen må kjøpe dette selv, så gjør HS en status på dette i løpet av året, og på 
hvordan HS evt. skal dekke inn et underskudd. 

 
Møtet hevet kl 20.53 

 
   

 
 
 


