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Protokoll  

Hovedstyremøte tirsdag 20.09.22 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 

 H44/2022 Innkalling og protokoll fra møte 23.08.2022 

Vedtak: Godkjent 

AK   

 H45/2022 Økonomi 

 1210 medlemmer iflg. Klub-admin 
 65 utestående kontinenter for 2022, 9 utestående for 

2021.  
 Regnskap pr. tid ble gjennomgått. Det er mindre avvik på 

enkelte poster pr. budsjett. Styret tar saken til 
orientering.   

 ISU-møte: ÅIL er foreløpig i utgangspunktet tildelt kr. 
432.464,-. Det kan komme mindre justeringer på beløpet 
etter justeringer, i fjor økte summen med ca. kr. 50.000,- 
i etterkant av møtet.  

Kristin 

 

 

 H46/2022 Saker til behandling/diskusjon/beslutning 

 Sandvolleyball banen 
Nytt nett er kjøpt inn og settes opp til våren. Det 
organiseres en dugnad til våren for å luke/ordne til ny 
sesong.  

 Presenning over tribunen 

AK  



 

Sensitivity: Internal 

HS er i utgangspunktet positive til å ta vare på tribunen, 
presenning kan være en løsning. HS utfordrer fotballen 
til å komme tilbake med forslag til løsning inkl. kostnad.  

 Årvoll IL – samarbeid med Aker Avis 
Aker Avis har henvendt seg til HS omkring mulig 
sponsoravtale ved at ÅIL selger AS-abonnement mot at ÅIL 
får en sum pr. solgte abonnement. Pga. høyt aktivitetsnivå i 
gruppene har HS valgt å takke høflig nei til tilbudet.  

 H47/2022 Status på aktiviteter  AK  

 a) 90 års markering v/ Ingrid 
         Siste møte avholdt 5.9. Festen avholdes 16.10 fra. 14.00- 

17.00. Hallen er tilgjengelig fra kl. 13.00. Underholdning 
planlegges; showkamp, triksing og free-ski. Det serveres 
pølser, saft og muligens kaker. Stasjoner fra gruppene inne 
og ute, hver gruppe organiserer. Merch er bestilt, «ÅIL 90-
år». Politikere og rektorer er invitert. Arr. kom. jobber videre 
med detaljene.  

 

  

 b) Strategi v/Bjørn Oscar 
- Ikke behandlet. Status på neste møte.  
 

  

 c) Regnskapssystem v/Jan Fredrik 
Jan Fredrik har fått innspill til løsning/behov gjennom møter 
og e-poster. Innsikten danner et godt informasjonsgrunnlag 
til å sette opp en kravspesifikasjon. Det gjenstår å 
strukturere opp krav til løsning, samt hva som skal gjøres 
sentralt i ÅIL og hva som skal løses i gruppene. Når 
kravspesifikasjonen/behovsdokumentet er klart sendes 
denne ut for innspill, samt at det avholdes 1:1 møte med 
nøkkelpersoner for en gjennomgang, hvor man også 
prioriterer funksjonalitet/behov til systemet.  Dette danner 
et grunnlag for beslutning i HS, og underlag til å forespørre 
leverandører i neste fase.  
 

  

 d) Damelag fotball v/Geir 
Det settes opp nytt møte mellom HS og fotballen. En 
innstilling utarbeides.  

  

  

 e) Politiattester v/Camilla 
- Ikke behandlet. Status på neste møte.  
 

  

 f) HS sine retningslinjer for gruppene v/alle 
- Ikke behandlet, tas på neste møte.  

 

 

 

 H48/2022 Status/Info fra diverse møter/fora 

a) Anleggskomite møte v/Geir 
 

  

 Møte avholdt 8. september. Eget referat er utarbeidet.  
 
 

Info.  
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 H 49/2022 Årshjul 
 HS er ajour p.t. mht. årshjulet 

 

Info.  

 H 50/2022 Eventuelt 
 ISU-møte: Ann-Karin er valgt inn som styremedlem 

styret for perioden 2022-2024.  
 Utleie: HS har tidligere besluttet at det er akseptabelt å 

leie klubbhuset til alkoholfrie arrangement for 
medlemmer (for eksempel konfirmasjoner). Utkast til 
kontrakt er utarbeidet, gjennomgås på neste møte.  

 Treningsrom: saken ble drøftet uten at HS konkluderte. 
Følges opp videre, initiativtaker må utrede dette 
nærmere. Det bør gjennomføres en kartlegging av 
behov, for eksempel på neste gruppemøte.  

 Styreleder har utført medarbeidersamtale med 
regnskapsmedarbeider i dag.  

 

Info.   


