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Referat 
Gruppestyremøte tirsdag 23.8.22 kl. 18:30, 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 Vibeke Østensvik (VØ) x   

Håndball Grete Borge (GB) x   

Basket Jo Lian   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 19/2022 Referat fra forrige møte 14.6.2022 

Vedtak: Referatet godkjent. 

 

G 20/2022   Økonomi 

Utestående medlemskontingenter ca. kr 31.100,-/ 71 stk. 

Medlemmer 1168 (+7) 

468 000,- inntekter 

Vedtak: 
Møtet tok saken til orientering.   

 

G21/2022 Informasjon - siste nytt - status  

 Strategiarbeidet 

Bjørn Oscar orienterte om at styret ønsker representanter til en 
arbeidsgruppe som skal være med å utforme spørreundersøkelse 
og utkast til strategi og handlingsplan.  

Vedtak:  

Møtet tok saken til orientering. Gruppen melder inn 
representanter til arbeidet innen utgangen av august. 

 

 Regnskapssystem 

Jan Fredrik orienterte om bakgrunn og formål med nytt 
regnskapssystem. BUF ønsker å benytte Trippeltex som 
regnskapssystem. HS sin ambisjon er å ha et nytt regnskapssystem 
med tilhørende regnskapsfunksjon operativt 1.1.23.  

Innspill: 

 Viktig å velge et system som er tilpasset et idrettslag og 
som fungerer store og små grupper. Tips: innhente 
erfaringer fra andre idrettslag/idrettskretsen.  

 Forespørre minst tre aktører.  
 Fotballen er utålmodig på fremdrift 

  

Vedtak:  

HS v/Jan Fredrik legger frem arbeidsplan for skifte av system på 
neste møte. Regnskapsansvarlig og de andre gruppenes 
regnskapsførere involveres.  

 

 Årvoll IL 90-år, bursdagsfeiring 

Idrettslaget fyller 90 år 16. oktober. 

Ann-Karin orienterte om møtet i arrangementskomiteen 22. 
august, de har skissert en tidsplan med ulike aktiviteter for dagen. 

 



 

Sensitivity: Internal 

Mål – vise frem klubbens ulike grupper for hverandre. Feire oss 
selv!  

Involvere korpsene til reklame for arrangementet, vurdere en 
gratis give away mm 

Vurdere en annen dato for å sikre at hallen er disponibel 

Lage en ønskeliste og prøve å få med lokalt næringsliv 

Viktig med historiefortelling – plakater som kan henges opp i 
hallen 

Møtet tok saken til orientering.  

 Treningstider inne 

HS v/Ann-Karin har fått svar fra skolene. Gruppene har fordelt 
tidene på de ulike skolene.  Vollebekk har oppstart en uke senere 
enn de andre. 

Møtet tok saken til orientering.  

 

G 22/2022 Anleggskomite  

Volleyballbane v/USBL.  

Reidar undersøker muligheter med BYM for å vurdere tilbudet om 
å skifte sand og oppgradere nett. 

Vurdere å søke sparebankstiftelsen, nærmiljøanlegg. 

Grete påpeker at det er stor etterspørsel etter 
beachhåndballbaner, men da bør det være flere enn 1 bane. 

Vedtak: Nytt nett umiddelbart 😊 

Hall-prosess: 

Reidar har hatt et godt møte med Grei 

Bjerke sentrum: 

Undersøke mulighet for idrettsanlegg (for eksempel hall) på Bjerke 
i forbindelse med nyanlegg.  

 

G 23/2021 Gruppe nytt v/ gruppeledere 
 
Fotball barn og ungdom: 670 medlemmer nå, fullført camp 1 og 2 
pluss Tine fotballskole. 150 trenere involvert. Det skal etableres 
nytt sportslig utvalg. Deltatt på Norway cup og Dana cup med gode 
resultater. Daglig leder fortsatt sykmeldt, gjør tiltak for at det skal 
bli en lettere rolle å utføre når han er tilbake. 
Samarbeid med klubbene i 4 bydelene om anlegg og fotballflater. 
Jobbe for at fotball skal være tilgjengelig for alle! 
 
Fotball senior: Ikke tilstede 
 
Basket: Startet i går, 84 medlemmer. Tilbud til årskullene 2016-
2008. Mange nye medlemmer, utfordrerne med trenerkapasitet.    
 
Freeski: Barmarkstrening startet opp, trenerne fortsetter. Viktig å 
rekruttere nye medlemmer. Ca. 25 unger som er i aktivitet. 
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Gruppen bør være ca. 40 medlemmer for å forsvare 
driftsutgiftene.  
 
Håndball: Fortsatt 200 medlemmer – god økonomi, fått 27000,- fra 
Sparebankstiftelsen. Venter fortsatt på faste treningstider fra Oslo 
håndballkrets. Nytt samarbeid med LINJE5 for jenter 2007, 2 lag ett 
på nivå 1 og ett på nivå 2.  
 
Langrenn: God økonomi, jobber nå med nærsamling. Jobber med å 
rekruttere foreldre til de mindre barna slik at en får 
trenerressurser inn. Veldig bra gjeng med voksne, planlegger 
Ilsetrasamling. Få på plass utstyrspool for å gjøre det lettere for 
unger å starte.  
Videreutvikler samarbeidet med team GLA og Kjelsås. 
Ønsker å etablere avtale med SAS-sportsreiser – hovedstyret sier ja 
til et sånt samarbeid. 
 
Orientering: 16 medlemmer, snart 15. Trening hver uke – deltar 
bredt på stevner. Trenger unge rekrutter, men med voksent følge. 
Hard konkurranse med naboklubber. Har fått oppdatert kart over 
Årvollåsen. Skolekart for Årvoll og Tonsenhagen er laget. 
  

G 24/2022 Eventuelt 
Ny reserve shortsfarge blir blå, håndball og fotball blir enige om 
hvordan dette innføres 
  

 


