
  

 

 
 
 

Agenda  
Styremøte tirsdag 28.5.19 kl. 1830 

Hjemme hos Leila – Øivinds vei 7, 2 etg 
 
  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 Ivar Haukvik X   
Regnskapsansvarlig Kristin Haarseth X 

 
 

 
 
H 29/2019 Protokoll fra forrige møte 30.04.19 v/Ann-Karin 

Godkjent  
Simen følger opp teksten med arbeidsoppgaver til HS, og må ta kontakt med 
Ingrid. 

 
H 30/2019 Økonomi  

Kommet inn grasrothandel på 100 000,- 
Medlemskontingenter 426 000,- inn. 50 stykker utestående. Flest kommer fra 
fotball, men også noen fra seniorgruppene. 
- -43 000,- pr nå 
- Det vil gå penger til klubbhuset fra HS. (ca. 200 000,-) 

 
H 31/2019 Anlegg 

• Brukermøte nr 4 gymbygg v/Ann-Karin: Undervisningsbygg og HENT var med på 
møtet, dette leies 100%  av Undervisningsbygg til BYM, som vi får bruksrett fra. 
Det er restriksjoner på bygget, 2 rutere bestilles av Årvoll IL. Nivåfordeling på 
adgangskontroll er lagt inn nå allerede. 8 nivåer blir det. Det følges opp etter 
hvert. Natt låsen settes på kl. 23.00. 

• Søppelhåndteringen bør følges opp. 
 

H 32/2019 Arbeidsoppgaver HS 
En kort gjennomgang av arbeidsoppgaver /fordeling siden ikke alle var tilstede på 
forrige møte.  



  

 

• Ivar blir vara til Leila, hun sender en mail med info til Ivar om dette. Det er 
en egen mailadresse på politiattest mailen. Ann Karin følger opp dette, 
hun sender mail til Ivar og Leila. 

• Ingrid tar oppgavene med den som sørger for søknader, og hva det er søkt 
på av gruppene  

• Møteromsbookingen på Årvoll IL sine sider, Ann-Karin følger opp dette. 
Kan det gjøres enklere. Oliver foreslått som ansvarlig her, 
 

H 33/2019 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt 
• Samarbeidsmøte 15/5 m/ Bydel/Idrettslag/Håndball styrene v/Ivar 

Denne gangen med håndballmiljøene, Ivar stilte fra HS på dette. 
 

H 34/2019 Hjemmesiden til Årvoll IL 
Håndballen ønsker ved sportslig leder, en mer brukervennlig hjemmeside, med 
muligheter til å endre innhold etc. foretrekker en diskusjon på dette. Sportslig 
leder har administrator rettigheter på håndball siden. Oliver er forslått til å 
vurdere dagens løsning. 

 
H 35/2019 Eventuelt 

Sendt søknad om treningstid inne, for høsten 2019 og våren 2020. Til 
Tonsenhagen, lekesalen på Årvoll, Grefsen, Ammerud, Kuben, Apalløkka (har ikke 
kapasitet), Disen og Kjelsås. 

 
Sommer møtet avholdes hos Kristin i tradisjonens tro, 18. juni 
 

 
 

   
 

 
 


