
  

 

 

 

 
Protokoll 

Styremøte tirsdag 24.9.19 kl. 1830 
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   

 

 
H 36/2019 Protokoll fra forrige møte 27.08.19 v/Ann-Karin 

Godkjent 
 

H 37/2019 Økonomi  
Driftstilskudd for hallen er overført 100% til håndballen for andre halvår. HS 
avventer overføring av halvparten av tilskuddet for første halvår til dekning av ev. 
utgifter påløpt ila året. 
455 000,- i medlemskontingenter, 43 utestående (14.000), det kommer inn flere 
nye medlemmer om dagen fordelt på alle gruppene. Utestående fordelt på 
mange grupper, en del av disse er nye utøvere. 

  
H 38/2019 Anlegg 

 Status befaring i «klubbhus», gjennomført 17/9. Reidar, Kristin og Ann 
Karin var med. Klubbhuset ser veldig bra ut. Skal stå ferdig i begynnelsen 
av desember, og dette gjelder garasjen også. Inventar må kjøpes av oss. 
Kinnarps er leverandør på møblene i hallen, der møteroms møblene virker 
å være lite «fleksible». Kristin sjekker ut AJ produkter. Ønsker barstoler til 
vinduene. Hvitevarer skal vi fortsatt kjøpe inn. HS kan komme inn på 
befaring, om ønskelig. 
Det er ønskelig å få nye tegninger på klubbhuset, det siste vi har er fra 
2016. 
Kaffemaskiner, må sjekke ut dette primært i klubbhuset, men muligens 
også i hallen (tilkobling til vann etc.), Simen tar ansvar for dette. 

 Mail fra Frode, ang garasjen- ønsker vi asfalt eller kjørbare heller foran 
garasjen? Vi forutsetter at kjørbare heller kan håndtere brøyting. Dette 
meldes Frode 



  

 

 Fjerning av ubrukt kunstgress, det fjernes i disse dager 

 Fjerning av container, 4 tonn kjemikalier til rens av kunstgressbanen. Kan 
vi sette disse kjemikaliene i garasjen, slik at vi kan fjerne containeren. 
tidligere enn avtalt. Ann Karin / Reidar sjekker det ut. 

 Hvem fjerner gresset på vollene rundt fotballbanen- Årvoll IL/ BYM, Ann 
Karin sjekker ut dette med fotballen. 

 
H 39/2019 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt 

 ISU- Dette møtet ble avholdt 10/9, presentasjon av Oslo idrettskrets. De 
har fokus på å senke prisene, men vi har fortsatt ikke fått nok treningstid 
inne, og gruppene må derfor kjøpe treningstid hos andre. Dette ble tydelig 
kommunisert av Ann-Karin til OIK. 
Behovsplanen til idrettskretsen er - grendehus ved Tonsenhagen 
kunstgress og Årvoll Lia- 3 kunstgressbaner. Asfaltbanen skal ha 
kunstgress, og skøytebane på vinteren. Lysløype fra Isdammen til 
nærmeste lysløype. 
LAM midler, Årvoll IL får 358 434. Fra neste år skal fordelingen av LAM 
midlene endres, de blir mye mer aktivitetsrettet.  

 Kristin representerte HS og deltok på håndballens styremøte 19.09., og refererte 
litt rundt dette. 

 
 

H 40/2019 Bedre Klubb: NIF lanserer gratis utviklingsverktøy for alle klubber, 
Vi ser på dette som en sjekkliste. Dette planlegger vi å gjøre på styremøte i 
november. 

 
H 41/2019 Gjennomføring av teoretisk brannøvelse til alle driftsansvarlige i Bymiljøetatens 

haller 

 Rapporten er underskrevet av Styret, alle har gjennomgått teoretisk 
brannøvelse. 

 Dette skal også gjøres med hallansvarlig Tore, som skal ta dette opp med 
håndballgruppa på deres neste styremøte. Må også orientere hallvaktene 
om dette. 

 Branninstruksen skal henges synlig opp hos hallvakten. 
 
H 42/2019 Eventuelt 

 Vi ser at det fortsatt er mye ledig tid i hallen. Gruppene savner 
fortsatt sårt tid i hallen. Det diskuteres mye med gruppene her. HS 
følger dette opp.  
Ann Karin etterspør loggen over manglende bruk/oppmøte av 
hallvaktene. 

 

 Kalenderen fungerer fortsatt ikke for hallen, kan det ha noe å gjøre 
med kretsen som fordeler nå. Skal håndballen oppdatere den? 



  

 

Camilla må følge opp dette. Det hadde vært fint om denne 
kalenderen er oppdatert. På den måten kan alle ha oversikt på hva 
som skjer i hallen, og når det ev. er ledig/ubrukte timer. 

 

 Ingrid har tatt tak i folkeløpet, veldig fint. A-laget tar dugnaden. De 
trenger inntil 10 stykker. Når det gjelder kiosken, har ingen lag 
meldt sin interesse. 

 

 Legge ut referater fra hovedstyret og gruppemøtene på nett, dette 
må noen gjøre. Ann Karin sender dette til Ola. 

 

 Bilder til Akers avis, er oppdatert, og annonsen var forrige uke. 
 

 Vedrørende utdanningskompensasjon til fotballgruppene når en 
Årvoll-spiller/tidligere Årvoll-spiller signerer proffkontrakt med en 
annen klubb. 
I utgangspunktet skal Årvoll IL kreve utdanningskompensasjon ihht 
fotballforbundets retningslinjer for dette.  
Der det er særskilte grunner for det, kan Årvoll IL frasi seg slik 
kompensasjon til fordel for f.eks. en prosentandel av salgssummen 
ved et eventuelt videresalg av spilleren. 
Utdanningskompensasjonen skal i sin helhet tilfalle 
fotballgruppene. Fordelingen mellom fotballgruppene må vurderes 
i forhold til hvor lenge spilleren har vært i de forskjellige gruppene 
og eventuell andre relevante forhold.  

 

 Medarbeidersamtale med Regnskapsansvarlig ble gjennomført 
11/9. 

 

 Politiattester, alle har fått beskjed om å ta med politiattest for å 
fremvise den, før neste styremøte 22/10. Leila vil være i 
Flerbrukshallen for å gjøre denne jobben. 

 

 
 

 
   

 
 

 


