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Agenda  
Styremøte tirsdag 21.1.20 kl. 1800 

Møterom - Klubbhus 

H 01/2020 Protokoll fra forrige møte 19.11.19 v/Ann-Karin 
• Godkjent 

H 02/2020 Økonomi  
• Budsjettbehandling 

Gjennomgang av budsjett for gruppene, Simen følger opp 
gruppene der det er behov, og sender budsjett-godkjenning til 
alle. (dette tok 2,5 timer) 

H 03/2020 Anlegg 
• inventaroversikt Klubbhus v /Kristin- møbler bestilt, det kommer i 

løpet av uken. Hvitevarer kommer etter hvert. 
• Lager Klubbhus, Reidar organiserer fordeling av lagerplass med 

Morten, Asbjørn og Kjetil. 
• Møtelokaler, må deles opp med lite og stort møterom, og booking. 

Oliver følger opp dette med Ola. 
• Rutiner i forhold til bruk Klubbhus - utkast oversendt 

Om vi skal leie ut eksternt har vi ikke tatt stilling til ennå. Vi 
begynner uansett med intern utleie. Arrangement i regi av klubben 
er selvsagt åpent for alle og gratis. Viktig at alle ser på dette, slik 
at vi kan lage rutiner. Forslag til retningslinjene sendes også ut til 
gruppene, slik at de kan komme med sine innspill. 

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 04/2020 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt 
• Refleksjoner fra julemøte, i forhold til at det har gått 10 år siden 

det forrige strategidokumentet ble laget. HS bør ha noen tanker 
rundt dette med strategier og en prosess rundt dette. Dette må 
være et tema for et HS møte. 

• OIK Høringsnotat – Fordeling av treningstid. Vår høringsuttalelse er 
sendt, det har vært litt tungt i høst i forhold til dette med 
hallbruk og fordeling av tid. Alternativ er at gruppene fordeler 
treningstiden selv, dette kan vurderes til neste år. 

H 05/2020 Bedre Klubb: NIF lanserer gratis utviklingsverktøy for alle klubber 
• Status- ikke noe nytt. 

H 06/2020 Årsmøte 
• Planlegging, utsettes til neste møte. 
• Sende mail til valgkomiteen, om hvem som er på valg: Ingrid, 

Leila, Ann- Karin og Kaisa.  

H 07/2020 Eventuelt 
• Barneidrettsansvarlig- HS utnevner Ivar Haukvik 

Møtet hevet kl 21.03 

   


