
  
 
 
 

Referat 
Møte m/gruppene 4.12.18 kl. 18.00  

På Linne hotell 
  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 X   
 
 
  
 
G 28/2017 Referat fra forrige møte 23.10.18  
Godkjent  
 
G 29/2017 Økonomi /Kristin 
Utestående medlemskontingenter er 10 stk. (4 fotball, 4 håndball, en ski og en ikke aktiv). Ved å 
bytte strøm leverandør til Glittre energi, så får klubben 500.-. Hodestøtte er utlevert til alle. Fått 
inn driftstilskudd vårt, grasrotandelen er stor i år. HS sender søknad til borettslag etter jul om 
støtte. Regnskapet er nå i minus, men moms kompensasjon har ikke kommet inn, den kommer 
rett før jul, da vil regnskapet gå noe i pluss. 
 
G 30/2017 Anleggskomite – status /Reidar   
BYM står for åpning. Anders Løkke er prosjektleder, han ser på å få fjernet gjerder av 
sikkerhetsmessige hensyn. Det skal ryddes i klubbhuset, og vi trenger plass til container. 
 
Idrettsbyråden var på rundtur forrige uke, de var på besøk på Tonsenhagen kunstgress, de 
syntes steinen rundt banen var flott. Den nye hallen, er også veldig fin. Overlevering fra 
Undervisningsbygg til BYM skjedde 29/11. Vi må tømme klubbhuset/ gymbygget i løpet av uke 



  
50. 2. januar skal alt være ryddet. Det er plass til skap i Selvbygger veien (lageret). Alle grupper 
må passe på at de er ute av klubbhuset i uke 52. Hvis noen ønsker møbler er det bare å hente. 
Det er et møte mellom BYM og Årvoll IL 11/12 kl 13, da får man informasjon om den nye hallen. 
BYM holder kurs for hallvakter, noen i HS blir med på dette, hallkomiteen og Reidar blir med. 
Disse tar opplæringen videre. Freeski står ikke på listen til idrettskretsen. 
Ares turn ønsker å bruke klubbhuset. Årvoll IL skal svare ut dette. Ares turn har tirsdag og 
torsdag til bruk i hallen. Dette ønskes ikke av Årvoll IL. Bruk gjerne gymsalen på Tonsenhagen, 
da dette bør dekke behovet til Ares turn. 
Håndballen ønsker å få brukt hallen så mye som mulig. 
Tonsenhagen skoles gymsal, ønskes også av fotballen til inne-trening på vinteren. Ann Karin har 
møte fredag 7/12. 
Viktig at Styret fordeler tider i hall og gymsal. 
Det blir et bookingsystem på møterommene. 
Status på garasjen: skal være klar når klubbhuset er ferdig. 
 
NFF: A-laget opp i 3 divisjon til neste år. NFF har en del punkter når det gjelder vårt anlegg. 
3 store fotballmål (i dag-feil mål i forhold til kravet). Innbytterbenkene holder ikke riktig 
standard med tak over, teknisk sone, alle mål må ha hvite stenger. (Vi har grå i dag) 3 
flaggstenger på Årvoll banen må skaffes, medisinsk rom kreves, gjerderne er altfor nærme, også 
gjerder rundt garasjen må fjernes for å få nok plass. Lysene er ikke godkjent pga dårlig lys, kan 
ikke ha kveldskamper. Her må Oslo kommune på banen, kan de hjelpe oss med å oppgradere 
banen? Garderobene er for små i klubbhuset, må være på 35 kvm2. Kan vi se på om dette kan 
endres slik at de oppnår de kravene som stilles til 3 divisjon? Årvoll A-laget- risikerer å ikke få 
spille hjemmekamper på Årvoll med disse reglene. Det kommer krav fra NFF (referat) på dette, 
dette sendes til Reidar og Ann Karin. Dette tar Ann Karin med kommunen (BYM). 
Kan søkes om dispensasjon om dette. HS gir tilslutning til å se på om det kan gjøres endringer på 
tegninger på garderobe etc, må passe på at kommunen betaler dette. Morten sender et skriv på 
dette til Ann Karin. 10.jan skal Morten i et nytt møte, om hvilke krav NFF stiller. Krever mye 
dugnad fra A-laget på generelle kostander. 
 
G 31/2017 Informasjon- siste nytt 

• Politiattester v/Leila 
Punktet utgår pga fravær. Men Leila er i gang med politiattester. Det er 
kommunikasjonsutfordringer, de rettes opp. 

 
G 32/2017 Gruppe nytt v/Gruppeledere 
 
Camilla- håndball: Veldig fornøyd med klesavtalen, takk til Pål og Asbjørn, dette er bra for 
klubben og Årvoll. Det skjer mye. En komite som jobber som bare det, for å spille 
hjemmekamper fra januar. Minihåndballrunde i mars, skal håndballen arrangere. Håndballskole 
i vinterferien, men er ikke sikker på dette ennå. Hvordan beholde ungdommen fra 13 til 19 år, 
skal være med på et kurs på dette. Skal ha voksen vakter fra nyttår, og det blir spennende, men 
er positive på dette. Jobber også med sponsorinntekter.  
 



  
Pål og Asbjørn-fotballen: Sesongen er ferdig for i år. Utstyrsavtalen er landet, og er veldig 
fornøyd med det. De andre gruppene har også fått gode avtaler. Juletresalg kommer som vanlig, 
rakettsalg kommer, dialog med A-laget i forhold seniorlaget blir tilknyttet A-laget og blir en 
inntekt der. Det blir en trener koordinator på ungdomssiden i fotballen.  
Skryt til Asbjørn i forhold til utstyrsavtalen. 
 
Kjetil-ski: Ski-samlingen på Nordseter forrige helg ble dessverre avlyst, pga snømangel. 110 
påmeldte. Styret i skigruppa ser på muligheter for noe annet. Kick off med trenere, en kveld -din 
drømmeklubb. Det er investert i en oppblåsbar målportal, kan lånes av andre grupper. 2012 
kullet er stort. Veldig bra for skigruppa. 
 
Morten- Elite fotball: A-laget ønsker at Junior fotballen skal ha ytterligere muligheter i Årvoll, så 
om de ikke kommer inn på A-laget, kan de starte opp med seniorfotball. Idrettskretsen har 
midler på dette. Ungdomsfotballen ønsker å holde disse lengere. Fyrverkeri salget tar A-laget i 
år. 
Nye styremedlemmer fra neste år. Fått til en avtale med PULS. En fin samarbeidsavtale. 
Trenersiden, Mattias er ass trener, og Glenn blir med videre. 
 
Tor-orientering: Vinterdvale frem til våren, går på ski på vinteren. Jobber mot Årvoll skole til å 
lage en O-gruppe. Må jobbe med nyrekruttering, mistet flere medlemmer. 

 
G 33/2017 Eventuelt  
Ingrid: Vi ønsker innspill på tema til gruppemøtene til neste år. Husk vi er en klubbJ 
Morten sender invitasjon til et møte med Puls med en ernæringspsykolog. Slik at alle 
ungdommene i klubben blir invitert. 
Må alle de små gruppene være med på alle gruppestyremøtene, eller skal frekvensen deres 
reduseres noe? 
Rydde klubbhuset: kan A-laget gjøre dette mot en sum med penger (dugnad), kan tømmes 
lørdag 15/12. 
Alle kasserere er klar over at det er et nytt regnskapssystem i Årvoll IL, dette blir et sky-basert 
system. Må ha brukernavn og passord. Alphareg heter systemet. 
Nett-tilkobling i hallen, når kommer det? Det vet vi ikke. Kan ha et kurs på klubbadmin. 
Bilag mapper til regnskapet skal leveres til Kristin innen 15/1, Årsberetningen skal leveres til Ann 
Karin i word innen 15/2.  Årlige møter skal være avklart snarest, senest innen 20. februar. 
Senest en måned før HS sitt møte i mars. 
 

Avsluttet med julemiddag kl 20 
 
 



  

       
 
 
 


