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Protokoll  

Hovedstyremøte tirsdag 18.10.22 kl. 1830  

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 (EH)   x  

Type sak Saks nr. Ansvar Frist 

 H51/2022 Innkalling og protokoll fra møte 20.09.2022 

Vedtak: Godkjent 

AK   

 H52/2022 Økonomi 

Ovf driftstilskudd 2. halvår: HALL til håndballen + BANER til B/U. 
  
Dekket opp treningsavg m.m. til familier m. lav betalingsevne, 
Totalt kr 134.495,- 
  
Alt av midler, bortsett noe igjenstår av hodestøtten, Kr 62.000,- 
Dette overføres når alle lagenheter er avstemt. 
  
Kostnader ifbm 90-års jubileet, har kommet opp i 38.000,- 
  
Regnskapet viser et underskudd på kr 630.000,-, men vi venter 
på både LAM-midler og Momskompensasjon. 
  
Utestående medl.k. er 60 stk, ca kr 25.000,-. Innkommet kr 
488.965,- (Budsj. Sier 511.000) 
  
Savner: Kvartalsregnskap fra Basket og Freeski 

Kristin 

 

 



 

Sensitivity: Internal 

Savner: Refusjon av lønn, Freeski 
Savner: Personalia på trener, Håndball. 

  

 H53/2022 Saker til behandling/diskusjon/beslutning 

Ingen saker til behandling 

AK  

 H54/2022 Status på aktiviteter  AK  

 Evaluering 90-års markering 
         Et vellykket og godt gjennomført 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.  

  

          Strategi v/Bjørn Oscar 
         Arbeidsgruppa er på plass. Etter ønske fra flere starter       
arbeidsgruppa først opp nå i november, 90-årsfeiring unnagjort 
og fotballsesongen ferdig. 

 

  

 Regnskapssystem v/Jan Fredrik 
Da har utkastet til kravspesifikasjon for nytt 
regnskapssystem klar. Prosessen frem til nå har handlet om 
å samle inn viktige innspill fra gruppene samt Kristin som 
regnskapsansvarlig. Det har kommet frem mange viktige 
aspekter som et nytt regnskapssystem må kunne håndtere 
for oss. Alle disse kravene er nå dokumentert. 
 
Prosessen videre blir da som følger: 
Utsendelse av kravspesifikasjon til gruppene + HS 
Gruppene + HS kommer med sine tilbakemeldinger på 
dokumentet 
Vi identifiserer de leverandørene vi mener er aktuelle for 
oss å vurdere i denne prosessen 
Sender ut forespørsel og tar dialog/tilbud fra hver av 
leverandørene 
Oppsett og innføring av valg regnskapssystem 
 

  

 HS sine retningslinjer for gruppene v/alle 
- Ikke behandlet 

  

 Utleie 
-     kun til utleie for medlemmer, og utleie til kofirmasjon ol.  

  

 Web siden 
- Det ble besluttet at Jan Fredrik styremedlem tar over 

ansvaret for web siden, vedr oppdateringer ol 

  

 Damelag fotball v/Geir 
- Ikke behandlet 

  



 

Sensitivity: Internal 

 

 

  
 Politiattester v/Camilla 

- Er ajour 
 

  

 - Rapport til Bjerke Bydel 
Styreleder sendt rapport til bydel etter forespørsel 
angående hvor mye midler som er brukt i forhold til 
inkluderingspotten vi mottar som et ledd av samarbeids 
avtalen med bydelen  

 

 

 

 H55/2022 Status/Info fra diverse møter/fora 
         -     Ingen møter å referere fra 

  

 H 56/2022 Årshjul 
 HS er ajour p.t. mht. årshjulet 

 

  

 H 57/2022 Eventuelt 
 Ingen saker 

  


