
  

 

 

 

 
Protokoll  

Styremøte tirsdag 19.11.19 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  

Varamedlem Einar Haarseth x   

 

 
H 50/2019 Protokoll fra forrige møte 22.10.19 v/Ann-Karin 

Godkjent 
 

H 51/2019 Økonomi  
Utestående medl.kontingenter, 47 stk.  
Alle gruppene har fått overført 2/3 av hodestøtte 2019. Resterende ca 74.000 
overføres ved avs. av KA. 
 

H 52/2019 Anlegg 

 Status inventarliste Klubbhus; 
HS tar en befaring så raskt som mulig i januar. 
Aksjon; Kristin undersøker AJ produkter i forhold til møblering. 
 

 Møtelokaler klubbhus; 
Allerede fått henvendelser vedr leie av lokaler. Vi må sørge for våre egne 
først, vurdere restkapasitet, samtidig er det viktig nå å «bo» seg til først 
før man vurderer utleie.  
Aksjon; Ann-Karin sjekke makskapasitet (antall personer) 

 
H 53/2019 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt 

Leietakermøte – Årvoll Flerbrukshall 11.11.19; 
Deltagere fra Årvoll IL, Ann-Karin, Reidar utover dette var det representanter fra 
Undervisningsbygg, (Forvalter, drift, vedlikehold og miljø avd.) Når det gjelder 
driften ble flg saker nevnt som følges opp av Undervisningsbygg; 

 Teglstein byttes 



  

 

 Elektriker er bestilt, mer kapasitet kjøkken. 

 Reklamasjon på alarmene som stadig dukker opp på sms 

 Hærverk ca 1 g i mnd. 70% på kveldstid, ikke fakturert idrettslaget. 

 Noe er blitt borte fra vaktrommet, dette må formidles til idrettslaget 

 Følger opp vaktmester, da nåværende er for snill, blir en ny vaktmester 
som skal følge opp hallen fra Toma. 

 Komme med en føring på hvordan håndtere gjenglemt kassa, grunnet 
brannsikkerhet. 

Idrettslaget må følge opp; 

 Stoler/møbler må settes på plass, da de blir flyttet ut fra møterommet, og 
ikke satt tilbake igjen. 
Aksjon; Ann-Karin videreformidle til Håndballen 

 Sørge for at hallvakter legger inn avvik i ORRA og at arbeids oppgaver 
følges opp (ex, v/alarmer) 

 Hallvaktene være obs på at håndballmålene låses hvis de flyttes på, dette 
er også et pkt i ORRA 

 Hallvaktene påse at det ikke er flere personer enn beregnet i hallen dette 
grunnet brannsikkerhet 

 Skilting som vi har bedt om, må idrettslaget påkoste. 
 

Status Politiattester; 
Det ble sendt mail til de som må fremvise politiattest om tidspunkt for fremvisning i uke 
46, det var kun 2 som dukket opp. 
Aksjon; Leila purre opp resten og komme med nytt forslag på tidspunkt for fremvisning.  
 

H 54/2019 Bedre Klubb; NIF lansert gratis utviklingsverktøy for alle klubber. 
Fikk ikke gjennomført første del av sjekklisten grunnet manglende nett i hallen. 
Aksjon; Ann-Karin gjennomføre del 1 da dette kun er spørsmål i forhold til å 
hjelpe oss å ivareta sju grunnleggende ansvarsområder for styret i et idrettslag. 
 

 
H 55/2019 Eventuelt 

 

 Ann Karin gikk kort igjennom rapporten fra strategisamlingen i 2009, 10 år 
etter hvor er vi i forhold til rapporten. Tar opp dette på neste 
gruppemøte. 

 Når det gjelder overtagelse av klubbhuset, kan det blir noe forsinkelser, 
men prosjektleder jobber fot at HENT skal levere til avtalt tid. 
 

 Søknad til Mattilsynet er sendt, i forhold til muligheten for enkel servering 
fra kjøkken/kiosk i klubbhuset. 

 

 Noen utfordringer i forhold til treningstid inne. Bedt de gruppene som er 
berørt om å snake sammen og være løsningsorienterte. 


