
  

 

 
 
 

Agenda  
Møte m/gruppene 18.6.19 kl. 1830  

Hos Kristin - Lofthusveien 56  
  
  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 Pål Molander  X   
Fotball Elite Morten Holmen-Jensen X 

  

Basket Kalle Ossiannilsson X 
 

 
Orientering Tor Henriksen X   
Håndball Bjørn Kenneth Muggerud X   
 
 
G 15/2019 Referat fra forrige møte 30.4.19 

Utestående kontingenter har gått ned- gledelig nyhet 
Midler til oppussing av garderobebygget på Tonsenhagen, Reidar sender søknad 
på dette. 

  
 
G 16/2019 Økonomi  

38 utestående kontingenter, satser på å få inn alle. Det har kommet inn 435 000,- 
budsjett 470 000,- 
Revisor honoraret har kommet opp i 60 000,- skal ikke komme mer i år. 
Basket åpen dag, penger er overført til basket fra håndballen. 

 
 

G 17/2019 Anleggskomite – status /Reidar   
• Oppfølging baner og søppel, og  
• Det står på lys på Tonsenhagen kunstgress. BYM er orientert om dette, det tar tid, 

følges opp til uken. 
• Søppel: BYM tømmer, men det skal trilles ned bakken slik at det blir tømt. 



  

 

• Kunstprosjekt ved hallen utvendig- HENT vil grave ned søppelcontainer, 
kunstprosjektet vil ha den plassen. Det diskuteres hvor dette blir. 

• Det blir ikke flere parkeringsplasser, det blir regnbed ved klubbhuset. 
• Kjøkken blir levert uten hvitevarer, det må Årvoll IL kjøpe inn selv. 
• Nattlåsen går på kl 23.00. 
• Hallen: kommer meldinger inn. Brannøvelse gjennomført. Ventilasjonen bør være på 

når det er noen der inne.  
• Fotballen har fått 200 000,- fra sparebanksiftelsen, for å sette opp noen brakker på 

Tonsenhagen kunstgress.  Kan vi sette opp dette slik at det blir mobilt? 
• Høyere nett rundt kunstgressbanen, det skal rette opp skader på bygget. 
• Hva med vanten på USBL, den bør fjernes om sommeren. Hvor kan den lagres? Dette 

følges opp av HS 
• Sandvollybanen blir satt i stand.  

 
G 18/2019 Informasjon- siste nytt 

• Status Politiattester v/Leila- Leila er syk i dag. Ivar er vara for Leila på politiattester. 
Mye uleste mailer på politiattestmailen, dette må følges opp. Det skal legges på et 
excel-ark. Dette er agenda punkt på neste HS. 

• Prosess søknad midler v/Simen- har laget en kladd på dette, den er under arbeid. 
Kommer tilbake på dette i neste møte. 

• Treningstid inne- Før 1/6 søkte styreleder i nærheten på treningstid inne i egnede 
lokaler, begrunnet mulig vi mister en gruppe (freeski). Ares turn har søkt om mye tid 
i hallen, får de det- trenger de ikke Tonsenhagen skole. Lekesalen på Årvoll kan 
brukes fortsatt. Hallen har rom for Håndball, Basket og Turn. Dette ser HS på. 

• Ta kontakt med skiforbundet ang freeski for å trykke på behovet på treningstid inne. 
• Paradokset: Årvoll har fått mindre tid i hall dette året, som vi tilsynelatende skulle 

hatt det bedre enn noen gang. 
 

G 19/2019 Web 
• Styreleder har tatt over møteromsbookingen til hallen. 
• Ola har ansvaret for FB siden, han ønsker at noen andre tar over. HS finner en som 

kan ta over så fort som mulig og vil samtidig vurdere om det skal gjøres noe med 
websidene. 
 

G 19/2019 Gruppe nytt v/Gruppeledere 
 

• Håndballen: 40 000,- har håndballen fått fra Sparebankstiftelsen. Dette skal brukes 
til utstyr. Fått tildelt noen arrangementer til neste år, bra rekruttering. Også herrelag. 
Fått tildelt 19 timer i hallen fra høsten for håndballen. 2011 guttene starter opp et 
lag fra høsten. Ikke så mye samarbeid med linje 5 håndballen. Mye jobb på 
terminlister nå før sommeren. Hallvaktene går greit, håndballen styrer dette. 

• Freeski: Status; har ikke kontroll på dette med søknader. Jobber med dette. Pause i 
treningen nå, starter opp igjen i september. Medlemstallet har gått ned, vi må jobbe 
med å få dette opp. Store årskull har sluttet. Dette er tema for neste år. 

• Fotballen: Får en kostnad på brøyting på vinteren som det ikke det er lagt opp til.  
27 klubbdommere på kurs i dag. Nesten 40 spillere på trener A kurs. 150 deltagere 
på kurs i sommerferien. Håper på sertifisering på verdigrunnlaget til NFF for Årvoll 



  

 

fotball. Kommer en sak i Aftenposten om den kjønnsdelte idretten, hvor de snakker 
om Årvoll IL etc. 

• Orientering: 16/5 var alle 8 klassinger på tur, 72 elever møtte. 3 treningsløp er 
avholdt.  Det har ikke kommet inn noen nye medlemmer? Det jobbes med dette mot 
skolene. Lager kart for Tonsenhagen og Årvoll skole som kan brukes til gymtimene. 

• A-laget: Snart er alle lister på seniorer oppdatert. A-laget; tøft sportslig og tøft 
økonomisk. 6 poeng unna for å holde seg i divisjonen pr nå. A-laget har fått tilgang til 
2 garderober til bruk i den nye hallen, spør tilsynsvakten om dette. Når klubbhuset er 
på plass har man garderobe der. 

• Basket: solide grupper under 08 gruppene, fått på plass dommere og trenere. 
Invitert 2011 og 2012 årgang på en åpen dag. Det blir et kull med 2011/12 årgangene  
fra høsten av. 
 

G 20/2019 Eventuelt 
Ingen saker. 

 
 

Vi avsluttet med grilling!  
 

 
                          God Sommer      


