
 

Sensitivity: Internal 

 

Referat 
Gruppestyremøte tirsdag 18.10.22, Klubbhuset 

  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Ann-Karin Linnerud (AK) x   

Nestleder: Camilla Haugland (CH) x 
  

Sekretær: Solveig Fossum-Raunehaug (SFR) 
 

 x 

Styremedlem: Geir Kallevåg (GK) x   

Styremedlem: Bjørn Oscar Unander (BOU) x   

Styremedlem: Jan Fredrik Øveråsen (JFØ) x   

Styremedlem: Ingrid Stokkeland (IS) x   

Regnskapsansvarlig: Kristin Haarseth (KH) x 
 

 

Varamedlem: Einar Haarseth  x  

Ski Olga Ingrid x   

Håndball Grete Borge (GB) x   

Basket Kalle   x   

Freeski Håvard Østby  x  

Barne- og ungdomsfotball Adam Bjørhovde Manaf (ABM) x   

Fotball senior Morten Holmen-Jensen (MHJ)  x  

Orientering Tor Henriksen (TH) x   

Leder anleggskomité Reidar Bergestad (RB) x   



 

Sensitivity: Internal 

G 25/2022 Referat fra forrige møte 23.8.2022 

Vedtak: Referatet godkjent. 

 

G 26/2022   Økonomi 

Kristin orienterte.  

Utestående medlemskontingenter ca. 60 stk. 
Medlemmer 1195 (1168 forrige møte) 

Faktura for drift hall og baner for 2. halvår sendt til BYM.  

Utbetaling av 1/3 av hodestøtten til gruppene gjenstår ( håndball 
og basket er utbetalt), basert på vasking av lister. Frist 15/11.  

Regnskapet viser underskudd 630 000, men venter på LAM og 
momskomp på ca. 8-900 000.  

 

 

G27/2022 Informasjon - siste nytt - status  

 Evaluering 90-årsmarkering 

Overordnet: Godt gjennomført, vellykket arrangement. Viser 
potensialet for å arrangere noe på tvers av idrettslaget – ikke 
vente på 100-årsdag.   

Til orientering:  

- Gymbager med logo rotet bort, men halvparten levert 
17.10. Deles ut til de yngste i gruppene + som takk for 
jobben til korpset.  

- Idrettsbyråd og bydelsutvalgsleder fikk omvisning av AK, og 
samtale om vekst, anleggssituasjon, fordeling av 
treningstider osv. 

Læring/oppfølging: førstehjelpsskrin i hallen bør oppgraderes. 
Grete følger opp.  

 

 Strategiarbeidet 

Bjørn Oscar orienterte kort om status for arbeidet med strategi.   

Representanter til en arbeidsgruppe er klare, første møte 1.11.22.  

  

 

 Regnskapssystem 

Jan Fredrik orienterte kort om status for anskaffelsen av nytt 
regnskapssystem.  

Nytt system skal være operativt ved overgang til nytt regnskapsår 
(1.1.23). Hvis ikke flere innspill innen utgangen av uke 42 anses 
kravspesifikasjon som endelig, og går ut i markedet. Videre plan: 
Dialog med mulige leverandører, tilbud, evaluering og avtale.  

 



 

Sensitivity: Internal 

Innspill: 

- Tor: Viktigste er at nytt system kan ivareta de største 
gruppene. Etterlyser anvisningsfunksjon.  

- Olga: god jobb som er gjort, ryddig prosess. Viktig at også 
rammene for nye kasserere er gode, onboaring av nye er 
avgjørende.  

- Reidar: dokumentasjon og støttefunksjoner fra leverandør 
blir viktig 

Ann-Karin orienterte om at Kristin har sagt opp stillingen som 
regnskapsansvarlig, jobber ut november. HS jobber med å se om 
det er mulig med forlengelse, men samtidig nødvendig å gjøre 
noen grep for å sørge for at kasserer-rollen på gruppenivå er godt 
beskrevet og kan ivaretas på en god måte.  

 

G 28/2022 Anleggskomite  

Reidar orienterte om arbeidet i anleggskomiteen. Møte i komiteen 
i september gjennomført, fotball og idrettshall på agendaen.  

Pågående saker:  

- Adam vært i kontakt med plan og bygg for å få et møte, 
men ikke fått noe tilbakemelding. Adam og Tore bedt om å 
samkjøre seg og delta sammen i møte med plan og bygg.  

- Vinterdrift av Tonsenhagen kunstgress: ønsker å måke 
halve banen, men BYM negative. Ang Årvollbanen: i 
prosess ifht måking.  

- Vedr spørsmål om skatepark: sendt mail til bydelen, ikke 
noe under planlegging. 

- Grefsenkleiva: Are Even følger opp.  
- Lysløype fra Isdammen 
- Skileikområde på Isdammen: henvendelse fra BYM om 

hundelufteområde. Skigruppa følger opp.  
- Volleyballbanen: eksisterende nett senket. Nytt nett 

ankommet, henges opp til våren.  

Innspill i møtet:  

- Kalle: interessert i nærmiljøanlegg/fleridrettsanlegg. 
Helhetstanke viktig. Etterlyser prioritering. 

- Grete: bekymring for kapasitet i hallen ifht diskusjon om 
volleyball.  

- Vi har ingen volleyballgruppe pt, og hvis volleyball skal inn 
som gruppe må det komme et initiativ, som må inn i de 
ordinære prosessene for ev nyoppretting av grupper i 
idrettslaget.   

- Bjørn Oscar orienterte fra innspillsmøtet om oppgradering 
av lekeområdet ved Badedammen/Tonsenhagenbanen.  

- Henvendelse ang skøytebanen: om plassering av container 
fra lagring. Adam fått spørsmål, men henvist til 
hovedstyret. Må plasseres slik at den ikke hindrer tilgang 
til banene. HS følger opp.  

 

G 29/2021 Gruppe nytt v/ gruppeledere 
 
Fotball barn og ungdom:  

 



 

Sensitivity: Internal 

 

 

Sportslig utvalg nedsatt, skal sørge for økning i fotballen. 
Offentliggjøres på kompetansetorsdag.  
Kvalitetsklubbarbeidet gjenopptatt.  
Trenerkabalen nærmer seg ferdig.  
Jentedag gjennomført.  
Damelaget vunnet serien og spilt seg til cupfinale. J08 til cupfinale. 
Mange til soneuttak.  
715 medlemmer.   
 
Fotball senior: Ikke til stede 
 
Basket: 79 medlemmer (men 2015/16 ikke inkludert). 
Sekretariatsopplæring. Nye styremedlemmer, folk ønsker å bidra.  
2 stk fra 08 i kretsuttak.  
Har noen utfordringer med avlysning av treninger på Vollebekk.  
 
Freeski: Ikke til stede.  
 
Håndball: 176 medlemmer etter gjennomgang av listene, men en 
del som pt ikke er innmeldt. Stor aktivitet. Går i gang med 
klubbutviklingsarbeid i samarbeid med Norges håndballforbund 
(Klubbhuset). Første modul om klubbdrift i uke 43.  
 
Langrenn: 120 medlemmer.  
Trenerworkshop i uke 43: trenere, hjelpetrenere, lagledere på 
tvers av alle kullene. Erfaringsoverføring og onboarding av nye.  
Stort spenn fra juniorsatsning til lek med de yngste.  
Organisering og planlegging av skisamling (Ilsetra) i november.  
Planlegging av KM i samarbeid med Lillomarka.  
Oppstart av nye grupper pågår.  
 
Orientering: sesongavslutning. Deltakelse på diverse løp, årlig 
møte avholdt. 16 medlemmer.  

G 30/2022 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt.  

 


