
 

Sensitivity: Internal 

 

Protokoll  

Hovedstyremøte tirsdag 23.08.22 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 

 H37/2022 Innkalling og protokoll fra møte 14.06.2022 

Vedtak: Godkjent 

AK   

 H38/2022 Økonomi 

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

Medlemmer 1168 (+7) 

 

Kristin 

 

 

 H39/2022 Saker til behandling/diskusjon/beslutning 

 Visma lisens 
Dagens ordning fører til skjevfordeling av 
kostnadene – fotballen betaler forholdsvis lite 
 

Vedtak: Skal kreve 70/30 % av B/U av ny lisensfaktura 
fra Visma. 

 
 Sandvolleyball banen 

Kostbart tilbud for totalrenovering. Styret går ikke 
for dette tilbudet, Ann-Karin kontakter eier av banen 
om Bymiljøetaten kan gjennomføre dette. 

AK  



 

Sensitivity: Internal 

 

 

 H40/2022 Status på aktiviteter  AK  

 a) 90 års markering v/ Ingrid 
Må avklare ambisjonsnivå/ kostnader 

 

  

 b) Strategi v/Bjørn Oscar 
Diskuterte innhold i spørreundersøkelse og videre arbeid 
 

  

 c) Regnskapssystem v/Jan Fredrik 
Kristin har flere oppgaver enn å føre regnskap, 
Regnskapsføringen må organiseres i klubben, skal det velges 
en ekstern leverandør eller ikke. Diskusjonen fortsetter på 
neste møte. 
 

  

 d) Damelag fotball v/Geir 
Geir orienterte om de ulike alternativene som han og 
arbeidsgruppa med Adam, Asbjørn og Morten hadde 
kommet frem til. Gruppa kommer tilbake med en innstilling 

  

  

 e) Politiattester v/Camilla 
 
Status: Dette ruller i nytt system, p.t. ca. 16 utestående.  

 

  

 f) HS sine retningslinjer for gruppene v/alle 
- Ikke behandlet 

 

 

 

 H41/2022 Status/Info fra diverse møter/fora 

a) Anleggskomite møte v/Geir 
 

  

 Anleggskomiteen: GGK refererte fra sist møte i anleggskomiteen. 
Det arbeides blant annet med en helhetlig plan for 
anleggssituasjonen, både på kort og lang sikt. Styret er positiv til 
dette, inkludert midlertidig aktivisering av arealer. 
 
Opprusting av volleyballbanen ved USBL-arena ble diskutert, 
styret er positive til dette. GGK melder tilbake til 
Anleggskomiteen.  
 

Info. 

 

 

 

GGK 

 

 H 42/2022 Årshjul 
 

- Ikke behandlet 
 

Info.  

 H 43/2022 Eventuelt 
Ingen saker til behandling 
 

Info.   


