
  
 
 
 

Referat  
Møte m/gruppene 30.4.19 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 Ivar Haukvik 
 

X  
Regnskapsansvarlig Kristin Haarseth 

 
X  

Varamedlem Einar Haarseth X   
Leder anleggskomité Reidar Bergestad X   
Freeski Ole Christian Wiborg  

 
      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 08/2019 Referat fra forrige møte 26.2.18  

Godkjent 
 

G 09/2019 Økonomi  
• Fullmaktsmatrise 

Endret og godkjent av gruppene 
 

Utestående medlemskontingenter pr. 30.04 er 80 stk. 
Lam og 2/3 hodestøtte overføres gruppene i neste måned. Vær raske med å 
håndtere bank og husk at alle kontoer må avstemmes. Gruppeledere må følge 
opp sine kasserere. 

 
 
 

G 10/2019 Anleggskomite – status /Reidar   
• Oppfølging baner  



  
Reidar og Asbjørn har hatt møte med BYM på Tonsenhagen banen: 

o Nedfall fra trær ol er BYM sitt ansvar 
o Søppel, BYM sitt ansvar. Utfordring for søppelbilen å kjøre helt opp til banen 

da tilkomstveien ikke er egnet for søppelbil. 
o Sette i stand sandvolleyballbanen etter riggen er også BYM sitt ansvar 

• Klubbhus – tilganger. Skal i møte første uken i mai for å definere nivåer 
• Flerbrukshall – sommer. Styreleder har søkt om å få holde hallen åpen og påpekt at 

A-laget trenger tilgang til garderober. ÅIL har foreløpig ikke mottatt noe 
svar/bekreftelse. Generelt; det utløses mange alarmer i hallen som gir styreleder og 
anleggskomiteleder mye bry og ekstra oppfølging. Det er også meldt om lite 
varmtvann på kvelden. Dette tas opp på møte denne uken. 

 
G 11/2019 Informasjon- siste nytt 

• Status Politiattester v/Leila 
Leila sender epost til gruppelederne med informasjon om tidspunkt for fremvisning av 
politiattester. 

 
G 12/2019 Gruppe nytt v/Gruppeledere 

• Hva gjør gruppene for barn i familier som ikke får støtte fra nav, men hvor kostnader 
knyttet til idretten er så vanskelig for familieøkonomien at barna ikke kan delta på 
cuper 

Dette håndteres internt i gruppene. 
• Status fra gruppene 
Håndball: Sesongen er over. Frist for å melde på lag utløp i dag. Antall påmeldte lag for 
neste sesong er doblet fra 2018 sesongen. Foreløpig er ingen guttelag påmeldt. Onsdag 
15 mail kl. 18 holdes et samarbeidsmøte for håndballgruppene i bydelen. 

 
Fotball: Full drift på alle anlegg og kiosk på Tonsenhagen banen. Styret har besluttet å bli 
en kvalitetsklubb, noe som innebærer sertifisering fra NFF. Dette vil ta tid og krefter. En 
sertifisering vil gi klubben fordeler fra NFF men også bedre tilbudet fra Årvoll IL mot sine 
medlemmer i form av «best-practice».  Fotballen ser på mulighet for å sette opp en 
utstyrs bod ved Tonsenhagen kunstgress som de har fått bevilget kr. 200.000,- til fra en 
stiftelse. En arkitekt-pappa formulerer et brev som sendes BYM. 

 
Basket: Sesongen er snart ferdig. Årvoll Cup ble arrangert sist helg og til sammen var 16 
lag påmeldt. Arrangementet var en suksess med mange gode tilbakemeldinger fra 
deltagende lag. Gruppa har mulighet for å overta to flyttbare basketkurver, men er først 
avhengig av å finne et sted for lagring av disse. 

 
Orientering: Er i full gang med ny sesong. Treningsløp blir arrangert i juli og august. Tor 
har tatt kontakt med to gymlærere ved Årvoll skole med formål å få til et arrangement 
for ungdom i nærmiljøet. 
 
A-laget: Spilt 3 kamper i Norsk Tipping ligaen mot 3 av de antatt sterkeste lagene i 
avdelingen. 2 uavgjort resulter og et knepent 0-1 tap er faktisk veldig bra. Dette er mot 
lag som har profesjonelle spillere som tjener gode penger på å spille fotball i 3 divisjon.  



  
Vi har fått på plass stadion ur, innbytter tavle og nye innbytterbenker. I tillegg har de fått 
på plass 1 stk mål. A-lagets neste prosjekter er å se hva man kan gjøre med sperringer 
rundt banen + at de håper det snart landes en løsning hva gjelder tribuner. 

 Vi gjør det beste ut av det, og det jobbes veldig mye spesielt for enkelte av oss i styret. 
Det er utrolig mange arbeidstider som går med på organisering 3 divisjon. Steinar Myhr 
har blant annet opprettet en gruppe på facebook hvor vi inviterer folk vi håper kan stille 
opp på dugnader rundt våre hjemmekamper. 

Økonomisk så er det fortsatt tøft. Det dukker opp noen uforutsigbare utgifter. Det jobbes 
med å skaffe flere sponsorer, flere dugnader etc for å spe på inntekten til A-laget.  

Når det gjelder resten av senior avdelingen så vil vi etter hvert kalle inn ledere for hver 
gruppe inn til et møte hvor vi skal diskutere fremtiden og på hvilken måte vi som 
seniorgruppe kan hjelpe hverandre for at vi skal bli sterkere og bedre sammen.  

 
 

G 13/2019 Eventuelt 
Anleggskomiteen trenger en ny representant fra Håndballgruppen. Anleggskomiteen 
foreslår at HS bevilger ca. kr. 5000 for maling til lokalene ved Tonsenhagen banen, samt 
innkjøp av nytt klosett. HS behandler dette når søknad fra anleggskomiteen foreligger, og 
er takknemlig for initiativet om å vedlikeholde våre anlegg.  

 
 

 
 

       
 
 
 


