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Protokoll  

Hovedstyremøte tirsdag 22.11.22 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 

 H58/2022 Innkalling og protokoll fra møte 18.10.2022 

Protokoll er forsinket, godkjennes på neste møte.  

Vedtak: Intet.  

AK   

 H59/2022 Økonomi 

 Status økonomi pr. 31.10 ble gjennomgått.  Økonomien i 
Årvoll IL hovedstyret er noe anstrengt og vil anslagsvis 
ende på et 0-resultat/noe i minus.  

 Status økonomi i B/U-fotballen bekymrer HS. Det vil 
fremover måtte legges opp til et større fokus på 
kostnadsstyring/sparing samt et fokus på å øke inntekter. 
HS vil gjennomføre et eget møte med B/U-fotballen for å 
drøfte situasjonen.   

 Støtte til damelaget ble drøftet. Styret ønsker å 
likebehandle senior damer og menn. Styret finner ikke 
rom for å doble støtten, men må komme tilbake til en 
fordeling av midler mellom damer og menn for 2023.  

 Styret opprettholder prinsippet i budsjettet vedtatt i 
Årsmøtet om at gruppene selv dekker sine egne kurs og 
kompetansekostnader.  

Kristin 
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 H60/2022 Saker til behandling/diskusjon/beslutning 

Vinterdrift fotballbanen 

 Søkt om midler knyttet til tilpasning av utstyr hos NAV og 
bydelen. Styret skriver en ny søknad til NAV om stønad. 
Hvis dette ikke når frem er HS innstilt på å finne en 
løsning.  

For øvrig kom styret inn på: 

 Er det mulig leie ut banen for å hente inn noen ekstra 
inntekter i løpet av vintersesongen?  

 Er det mulig å få lært opp en til to andre som kan hjelpe 
til med vinterdrift for å øke sannsynligheten for at banen 
kan holdes åpen.  

 

 

 

AK 

 

 H61/2022 Status på aktiviteter  AK  

 a) Regnskapssystem v/Jan Fredrik 
   Det er laget en kravspesifikasjon som er sendt ut til tre 

leverandører. Basert på innstilling fra arbeidsgruppen 
beslutter HS å gå videre med Trippeltex leverandør. 
Arbeidsgruppen fremforhandler en avtale. HS gir styreleder 
fullmakt til å signere.    

 

  

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

  

 H62/2022 Status/Info fra diverse møter/fora 

Intet nytt.  

  

    

 H 63/2022 Årshjul 
 HS er ajour p.t. mht. årshjulet 
 Årsmøtet blir 14.3.2023 
 AK setter opp forslag til en møteplan frem mot Årsmøtet, 

samt for styremøter i 2023.  
 

Info.  

 H 64/2022 Eventuelt 
Container til utstyr ved USBL-banen 

 Forespørsel om å plassere container ved USBL banen 
godkjennes av HS. Grunnet presset økonomi har HS 
ikke mulighet til å bidra økonomisk. HS gir styreleder 
fullmakt til å signere leieavtale med BYM.  

 
Teoretisk brannøvelse: 

 Hallen: Øvelsen for hallen er gjennomført av 
Håndballen v/Tore Kollerud. Risikovurdering er 
håndtert og øvelsen er dokumentert.  

Info.   
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 Klubbhuset: Øvelsen for klubbhuset er gjennomført 
av HS v/Ann Karin. Risikovurdering er håndtert og 
øvelsen er dokumentert. 


