
 

Protokoll  

Styremøte tirsdag 26.5.20 kl. 1830 

Klubbhuset 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Ann-Karin Linnerud x   

Nestleder: Simen Sæterdal x   

Sekretær: Hanne Gulbranzen X   

Styremedlem: Oliver Dimovski   x  

Styremedlem: Ivar Haukvik  x  

Styremedlem: Leila Sarikhani x   

Styremedlem: Frank Utheim x   

Regnskapsansvarlig: Kristin Haarseth x   

Varamedlem: Einar Haarseth x   

 

H 28/2020 Presentasjonsrunde 

Alle medlemmer som var tilstede presenterte seg og leder presenterte øvrige styremedlemmer. 

H 29/2020 Fordeling av oppgaver/Fokus fremover 

Gjennomgang av arbeidsoppgaver for HS. Revidert i 2019. Noen nye tilføyelser. Forsikringer skal 

gjennomgås. Det skal også idrettslagets strategier fremover.  

Søknadsordninger bør koordineres i tiden fremover for å få maksimalt ut av de det søkes hos. 

Mer penger å hente til større grupperinger. Gode søknader kan med hell brukes på nytt hos 

andre aktører. 

Det har vært mye fokus de siste tre årene på anlegg. Dette har kanskje gått noe utover 

samarbeid på tvers, intern kommunikasjon m.m. Dette bør få mer fokus de kommende årene. 

Skal vi lage en klubbhåndbok med Verdier, Visjoner, Lover osv.? Et slags samlende dokument 

som kan brukes av gruppene og styrene. En slags rød tråd for idrettslaget. Dette skal vi se på 

videre og mulig trengs det en ny felles samling med gruppene for nye og gode innspill. 

H 30/2020 Protokoll fra forrige møte 28.4.20 v/Ann-Karin 

Ingen kommentarer 



H 31/2020 Økonomi  

Utestående medl.kont. fra 110 medlemmer.  Mangler regning på alarm i garasjen, hvitevarer på 

kjøkkenet. Har gjort innkjøp til nå for 403.000, og er ikke helt i mål. Gjenstår ca.100.000,- 

 

Fullmaktsmatrise for HS gjennomgått – Gruppene har sin egen. 

Samarbeidsavtalen med Bydel Bjere/Nav og klubbene, midler på 200.000,- til medlemmer som 

trenger økonomisk bistand av sosiale årsaker, korona rammede familier og andre tiltak med lav 

terskel. 

  

H 32/2020 Trenerkontrakter 

Gjennomgang av eksisterende kontrakter for fotballtrenere. En sak har kommet opp vedrørende 

dette. Uklart om hvilke rettigheter/ansvar klubben har og definisjon på ansettelse og 

ansettelsesgrad. OIK, NIF og Skatteetaten er uklare i sine svar om saken. Daglig leder i fotball 

har bedt om å få se en mal fra Grorud IL til sammenligning. Det vurderes advokatbistand 

H 33/2020 Anlegg for bruk. 

Klubbhuset er nå åpent for møteaktivitet i forhold til smittevernregler. Hallen kan brukes men 

ikke dusjer og garderober. 

Leder har søkt om å få sette opp skilt med Klubbhus på kortveggen av bygget. BYM har godkjent 

forutsatt riktig oppsetting og like bokstaver som på hallen. 

Varamedlem Einar Haarseth følger opp saken med nøkkeltilganger til klubbhuset og garasjen. 

Gruppeledere, lagledere, trenere i fotballgruppa har tilgang. 

Alarm er montert i garasjen og går på kl.23.00 alle dager. Det samme skjer i Klubbhuset. 

Fotballen har ansvar for søppelrydding på banene. Området rundt er BYMs ansvar. 

Anleggskomiteens leder Reidar Bergestad må følge opp dette, slik at det blir gjort. Flere 

søppelkasser etterlyses. 

Gulvet i hallen er fortsatt ikke reparert. Undervisningsbygg er på saken. Ann-Karin følger opp. 

Fotballen utreder muligheten for å sette opp en boblehall på asfaltbanen bak klubbhuset. 

Klubbhuset ved USBL arena ønskes pusset opp og utbedret. Det står på Bydel Bjerkes liste over 

anlegg som skal utbedres. Det må presiseres for bydelen at dette også er et nærmiljøhus, med 

betydning for mange, ikke bare for fotballen i Årvoll. Kiosksalget kan utvikles enda mer. 

 

 



H 34/2020 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt 

Leder har deltatt på flere webinare siste måneder. Hun har sett på hva korona har kostet ÅIL. 

Her regnes bl.a tap av billettinntekter til kamper og arrangementer. 

H 35/2020 Eventuelt 

Protokoll fra årsmøtet – godkjent med to kommentarer. 

 

 


