
  
 
 
 

Referat 
Møte m/gruppene 23.10.18 kl. 19:30  

På Klubbhuset 
 

  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 22/2018 Referat fra forrige møte 28.08.18  

Godkjent 
 
G 23/2018 Økonomi /Kristin 

22 medlemsavgifter er utestående. Alle gruppeledere har fått beskjed om at 
avstemte laglister skal sendes til Kristin innen 15/11. «Bakrommet» er tømt for 
bilag, og plassert i Selvbyggerveien. 

 
G 24/2018 Tema; Idrett for alle v/Magne Brekke – Oslo Idrettskrets 

Osloidretten har aldri vært større. Jenter er med, ungdom trener mer enn før. Det 
er en forventing av Oslo politikerne til befolkningen til å bruke idrettsanleggene 
som det er investert i de siste årene. Idretten har skapt klasseskiller. Det store 
krafttaket har latt vente på seg. Betalingsvillighet i nordre og vestre del av byen, i 
tillegg til Østensjø og Nordstrand. De gode/flinke barna flytter rundt til andre 
klubber. Man velger å ta bevisste valg på høy treningsavgift (fra 300 til 18000,- på 
medlemsavgift på forskjeller i byen), ekstra treninger med akademier etc. gir også 
økning økonomisk. Det har blitt dyrere medlemsavgifter, bevilgingene har blitt 
høyere fra idrettsforbundet, men allikevel går prisene opp. Det er en egen 



  
administrasjon i idrettslagene som gir utfordringer på økonomien. Basistilbudene 
bør være billige. Idrettskretsen jobber med 1) Informere, 2) områdesatsning og 3) 
foregangsklubber. Idrett gjennom idrettslaget gir en merverdiavgift. 
Utfordringer:  
- Barn og unge skal ikke betale for de voksnes idrett. 
- Barn og unge skal ikke betale for drift av særforbund. 
- Barn og unge skal drive idrett der de bor (spesielt i forhold til reiseavstand) 
Dette er utfordringer som vi må ta på alvor. Idrettskretsen vil støtte de som 
ønsker å gjøre noe med dette. Prioritere treningsstøtte og treningstid til idrettslag 
som gjør noe. 
Skape en identitet på hva Årvoll skal stå for nå, dette er viktig. Jobbe med vårt 
idrettslag, med å få økonomiske insentiver slik at nordlige idrettslag kan ha sin 
utvikling, lokalt. Oslo idrettskrets vil gjerne hjelpe til. Årvoll vet mye om disse 
dilemmaene. Det blir et eget møte på dette. 
Basketball ønsker også å bli hørt for å få tid i hallen fremover. Kalle sender en 
mail til Magne Brekke på dette. 

 
G 25/2018 Gruppe nytt v/Gruppeledere 

Håndball v/Camilla:  
Venter på ferdig hall. Man venter på tider i hallen, slik at det kan fordeles på 
Årvoll. Møte om dette 31/10. 
Futsal kvalifiserer til halltid. 
Orientering v/Tor:  
ferdig med sesongen, forslag til nytt styre før mars 2019. Gått ned i medlemstall, 
Kristin må få denne oversikten slik at hun ikke sender purring til dem. 
Ski v/Kjetil:  
nytt årskull med 2012 barna. Halvparten kommer med annen etnisk bakgrunn, få 
frivillige trenere. Lager kapasitet, fremdrift- hva skjer?  Det er noe plass i Skauen 
borettslag- Selvbyggerveien. Kjetil får nøkkel av Camilla. Hva gjør vi med nøkkel? 
Hva med en midlertidig container? 
Basket v/Kalle:  
2 treningsgrupper. Ønsker å være med på møte om halltider. 
Fotball v/ Pål: 
Mange flinke folk i styret til barne- og ungdomsfotballen. Mange gode resultater i 
fotballen i år. Sesongen er ferdig. 2013 årgangen er i gang- J 17, har hatt trening 
til frem til høstferien, og nå tar foreldrene over.  
Utstyrsavtalen går ut nå, ønsker å se mer helhetlig på dette, også på oppdrag av 
HS. Fotballen velger en leverandør som også har utstyr til de andre gruppene. 
Mulig for alle gruppene å få rabatt, både i butikk, og på en spesiell merkevare. 
Fotballen har tenkt på sine behov, i forhold til de andre. Vi må se på «sign on 
fee». 

 
 

 



  
G 26/2018 Informasjon - Siste nytt 

• Anleggskomite v/Reidar 
fikk vist oversikt over hallen. Vi må se på tilgangen til nøkkelkort de ulike brukerne 
skal ha. Vi må finne ut av nivåene nå, også bestemme hvem som skal ha hvilke 
tilganger. Mekaniske låser er ferdig, og det er kun kortløsninger igjen. Får et tilbud 
fra HENT på dette. Låsene på doene på siden skal låses mekanisk. HS må komme med 
et forsalg til neste gruppestyremøte.  

• Politiattester; Leila har sendt dere en frist for å få dette på plass. Hvis dette ikke 
følges opp, kan faktisk klubben straffes, eller at du som trener ikke kan trene barna. 
Leila følger opp dette. 

• Karlegging og verdsetting av friluftsområder i bydel Bjerke v/Tor H. 
Utsatt 
 

G 27/2017 Eventuelt 
 
Kristin ble feiret, gratulerer med 60 årsdagenJ 

       
 

 


