
  
 
 

Referat  
Møte m/gruppene 27.8.19 kl. 1930  

Møterom Flerbrukshall 
  
  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 

 
 

Leder anleggskomité Reidar Bergestad X   
Freeski Ole Christian Wiborg  

 
      X 

Ski Kjetil Bye  X  
 

Barne- og ungdomsfotball Odd Arne Fagerheim X   
Fotball Elite Morten Holmen-Jensen 

  
X 

Basket Kalle Ossiannilsson 
 

X  
Orientering Tor Henriksen 

 
 X 

Håndball Camilla Haugland X   
 
 
G 16/2019 Referat fra forrige møte 18.6.19  
Godkjent 
 
G 17/2019 Økonomi  
Det har ikke skjedd så mye siden sist, alt ok. 
Gruppeledere må følge opp sine egne kasserere, gå gjerne innom nettbanken. Vi har hatt to 
inkassosaker, det er unødvendig. 

 
G 18/2019 Anleggskomite – status /Reidar   
Siste status på klubbhuset; ikke alt er på plass på kjøkkenet. Jobber med strømkursen slik at den 
skal tåle bruken vi har behov for. Vi purrer opp et brukermøte med Undervisningsbygg. Bygget 
er nok ikke helt ferdig før januar 2020.  
Manglene granulat på Tonsenhagen kunstgress. Vanskelig med lyssettingen på Årvoll 
kunstgress- begge saker er tatt opp med BYM. 
Veggen på flerbrukshallen skal repareres, og høyere nett skal settes opp. 
Det skal settes opp en tverrligger i hallen, Håndballen tar dette. 
Garasjen skal være ferdig når klubbhuset er ferdig desember/januar. 
Male veggene innvendig i klubbhuset på Tonsenhagen. Kan gjøres på dugnad. 



  
10/9 er det ISU møte: 1,3 mill er satt av LAM midler i Bjerke bydel. Har gruppene noen ønsker, 
ta opp det med Ann Karin slik at hun kan formidle dette i møtet. 
 
G 19/2019 Informasjon- siste nytt 

• Treningstid inne, se vedlegg. Gjennomgått. Gruppene bes se på innetider, i forhold til 
steder, dager og tider. Dette skal meldes tilbake til Ann Karin innen en frist. Se egen 
mail om dette fra Ann Karin. Håndballen oppfordres til å følge opp bruken av hallen. 

• Ny forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister v/Kristin 
Hva skal et medlemsregister inneholde, frivilligheta skal inn der også, med sin 
funksjon, dette kan også benyttes til å registrere politiattester. Klubbadmin har fått 
et nytt uteseende, men det er ikke i bruk, vi bruker det gamle enn så lenge. 
 

G 20/2019 Gruppe nytt v/Gruppeledere 
• Status fra gruppene 

Camilla- håndballen: Mye rundt dette med treningstid, mangler kun 1 trener. Nye kull for hvert år. Tore 
har fått tilgang til ORA systemet. Vaktlisten er satt opp, helgevaktene er sendt ut. Høst- og vinterferien er 
hallen åpen, men stengt jul og påske. 
Kjetil- ski: Rulleski er i gang, styret har første møte 28/8, der skal sesongen diskuteres. Ilsetra er ny 
destinasjon for skisamlingen i november. Det jobbes med Craft ang ny kleskolleksjon. Nærsamling 
arrangeres i slutten av september, da starter det også opp et nytt kull. Rulleskiene flyttes til et nytt lager 
i hallen.  
Odd Arne- fotballen: Serien er i gang igjen etter sommeren. 2014-kullet  er i ferd med å settes i gang. 
Fotballforbundet er med på å bygge opp kvalitetsklubb for Årvoll, det jobbes med det. Alle klubber sklal 
være med på dette. 
 

 
G 21/2019 Eventuelt 
 
HS og Reidar må ta en tur opp til lageret i Selvbyggerveien, for å rydde opp. Camilla har nøkler. 
 
Gruppene gir tilslutning til å lage en annonse til Akers avis. Send inn nye bilder til annonsen til 
Ann Karin. Bjerke bydel har egne sider med link til Årvoll IL, se om disse sidene er oppdatert. 
  
 


