
  
 
 
 

Agenda  
Møte m/gruppene 26.2.19 kl. 19.30  

Møterom - Hallen 
  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   
Fotball Elite Morten Holmen-Jensen X  

 

Basket Kalle Ossiannilsson x 
 

 
Orientering Tor Henriksen X   
Håndball Camilla Haugland, Bjørn Kenneth 

Muggerud, møtte i stedet 
X   

 
  
 
G 01/2019 Referat fra forrige møte 4.12.18  
Freeski, står ikke på listen til idrettskretsen, hva betyr dette? Det er ikke en inneidrett, fra 
august 2019. Hva skal skolen gjøre med lekesalen- bibliotek?- hva kan freeski gjøre da? Kan man 
se på gymsaler på Tonsenhagen. Dette sjekkes ut. Må få på plass trampolinen et annet sted. 
Dette må tas opp med skiforbundet. Søknaden sendes i juni. 
Ellers godkjent. 
 
G 02/2019 Økonomi /Kristin 
Medlemskontingenter har kommet inn, men mangler fortsatt noen, 2 purringer sendt. 
Oppdateringer i klubbadmin oppdateres innen 15/3. 
Fullmakts matrisen skal være godkjent av gruppestyrene innen den 30/4. 
Gruppeledere ønsker å spille inn endringer til org.kartet før årsmøtet, Ann Karin sender ut dette 
i forkant. 
 
G 03/2019 Anleggskomite – status /Reidar   

• Status Hall; strømmen går ofte på kjøkkenet, stikkontakter er merket, heisen er litt 
utfordrende. Må sette opp nummer på dørene til garderobene. Mangler skilter til 



  
kiosk osv. ekstra stoler er bestilt. Hærverk natt til 13/2, dette er trist. Derfor er det nå 
satt inn et forbud på åpen dør i hallen i åpningstiden. Låserutinene fungerer ikke 
optimalt, må gå igjennom dette en gang til. Er i dialog med BYM og 
Undervisningsbygg på dette. 

• Skolen må sette status i null, når de forlater bygget. 
• Klubbhus (gymbygg), bygget har fått nye vinduer. Passe på strømtilgang, hvite varer, 

og se på dette med dusjene. 
 
G 04/2019 Informasjon- siste nytt 

• Politiattester v/Leila, dette må vi ha på plass. Hva med kontortid, vi kan være 
tilgjengelig for å fremvise attesten fysisk. Hva tenker dere om dette? Gruppene 
etterlyser en oversikt på status på innleverte politiattester, de ulike gruppestyrene 
tar dette direkte opp med Leila. (gjelder for trenere for barn under 15 år). 

• Idrettsforum 29/1, Ann Karin og Reidar deltok her, Bjerke bydel og idrettslagene er 
med på dette. Men det ønskes et større samarbeid på tvers, større deltakelse fra 
håndballen Årvoll (linje 5), også fotball gruppen vår, mot Hasle/Løren. Det bør lages 
et eget møte med de involverte. Gruppelederne blir invitert på neste møte. 

• Årlige møter, innkallinger til årlige møter, skal skje minimum 1 uke før. Det må 
publiseres på websiden, klubbadmin, og Facebook. 
 

G 05/2019 Årvoll IL 
• Søknad midler, gruppene jobber på hver sin tue, og det er naturlig. Men vi må ha en 

oversikt på dette, slik at ikke alle søker på det samme stedet. Dette skal følges opp av 
HS etter årsmøtet.  
Hvem som søker, og man kan hjelpe hverandre med å skrive gode søknader. Det er IL 
som søker, HS må stå inne for disse midlene. Vi må snakke sammen om dette. 

 
G 06/2019 Gruppe nytt v/Gruppeledere 
Tor: I dvale, men jobber med planer om verdensorienteringsdagen 5/5-2019. Skolen lærer bort 
orientering 
Kalle: årsmøte i morgen, basketen vokser, den 3. gruppen er i gang nå. Søker på et eget 
arrangement i slutten av april 
Kjetil: slutten av sesongen nå, medlemsmøte i morgen, strekker frivilligheten langt. Klubbrenn 
på tirsdag 5/3. Utsatt ett renn som var planlagt lørdag 2/3 (barnehagebarn), flere deltar på 
Ungdoms Birken og 4 deltar på hovedlandslagsrennet. Det var få som kom på arrangement om 
smørekurs etc. 
Morten: snart i gang med sesongen, dette blir tøft økonomisk, de jobber mye dugnad. De drar 
lasset sammen, evt. sette opp treningsavgiften, (satt opp 500,-) alle må gjøre 4 dugnader internt 
i året. Spleis er i gang, 78 stykker har gitt penger allerede. 
Bjørn-Kenneth: Loppetassen 6-7 åringer et stort arrangement, mye skryt. Dette ga inntekter. 
Driften av hallen går sin gang, men det er noen utfordringer på dette. Ser en økning av nye 
rekrutter i håndballen. Det ønskes tilgjengelig banekalender, den skal ligge ute på nettet.  
Pål: Det er harme i fotballen, da de har hatt dårligere tilbud på innetider, enn noen gang denne 
vinteren. Dette må vi jobbe aktivt med. Høsten blir et annet regime. Gymsalene styres av 
skolene. Vi må få så mye tid som mulig neste år. 



  
Hilde: Ønsker å være med å utforme søknader til skolen, de ønsker treningstid inne med 
trampoline, da må tilbudets legges ned. Dette sendes også til idrettsforbundet. De har hatt 
årsmøte, ny leder fra nå. Nå ønskes det nye kull, og det er ledig plass på Freeski. Det er et 
generasjonsskifte nå. 
 
HS må sørge for å at hallkomiteen gjør den jobben de er satt til å gjøre.  
 

 
G 07/2019 Eventuelt 
Ingen saker. 
 

 
 
 

       
 
 
 


