
  

 

 

 
Protokoll 

Styremøte tirsdag 28.4.20 kl. 1830 
Digitalt 

  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 22/2020 Protokoll fra forrige møte 10.3.20 + ekstra møte 31.3 v/Ann-Karin 
Kommentarer ettersendes til Ann-Karin 

 
H 23/2020 Økonomi  
123 utestående medlemskontingenter 57 000,- det har gått betraktelig ned siden sist.  
20 er nye medlemmer. Driftstilskuddet 1. halvår for hall og baner er mottatt, og overført B/U og 

Håndball. 104 000,- til skal ut i forhold til inventar i klubbhuset.   
Treningskontrakter, vær påpasselig på det som står i disse. Dette må tas opp på et eget møte. 
Lage nye kontrakter til neste januar (2021). Årvoll IL har ikke et arbeidsgiveransvar. Vi har times 
kontrakter på våre trenere. Kristin og Simen ser mer på dette med ordlyden i kontraktene. Dette 
gjelder alle gruppene. 

  
H 24/2020 Årsmøte 

 Gjennomføring. Det blir et fysisk møte 20.5, må følge smittevernreglene som 
gjelder. Godkjent av BYM. Gjennomføres effektivt, det blir ingen servering, 
antibac er kjøpt inn. Vi møtes kl 18.00 for rigging av stoler som vi bærer ned i 
hallen. Møtet begynner kl 19. Vi må også vaske litt etter oss. 
 

H 25/2020 Anlegg  
Status Klubbhus 

99,9 % ferdig. Brukt ca. 300 000,- på klubbhuset til nå. 
Vi har behov for nye vaskemaskiner, de vi har er gamle, og de må fornyes.  
Brukt 65 000,- på AV utstyr. Det meste er inne, de tar kontakt med oss når de er klare. 
 



  

Tribune på Årvoll kunstgress, hva skal vi gjøre?- ref mail fra Asbjørn. Dette ønskes å gjøre på 
dugnad, det er ok fra BYM sin side. NFF har nok rutiner på hvordan dette skal rigges. Det er 
viktig med tanke på HMS. Vi må ha en pris på dette, hva vil dette koste idrettslaget? Er det 
aktuelt å ta dette på dugnad? HS ønsker et forslag  og da ser vi også realismen i dette. 
Oliver har tilbud på tribuner, som ble innhentet i fjor. Han sender disse over til resten av HS. 

 
 

H 26/2020 Status/Info fra diverse møter/fora/generelt 
Ann-Karin deltok på klubbens styrearbeid i praksis, et digitalt kurs, over 2 halve dager. 
Input på endringer, det blir et kontrollutvalget (består av kontrollorganet og revisor) 
 
H 27/2020 Eventuelt 
Økonomisk kartlegging av de ulike gruppene er gjort, men har ikke fått noen tilbakemelding fra 
OIK på dette ennå. 

 
 

   
 

 

 


