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Referat AU-møte nr. 7/17  

 
Tid:   26. september kl. 20.00 – 21.00 
Sted:   GIF-huset 
Tilstede:  Tone Holme, Svein Hageselle, Jorolv Berg, Sven Reme, Bente Mari Mortensen, Åse Marit Hansen 
Forfall: Oddleif Dahlen, Ole Gunnar Drabløs, Gunnar Almklov 
Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Åse Marit Hansen 
Møter høsten 2107:  31.10.2017 / 28.11.2017  
 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent, 2 nye punkter under eventuelt 

Info 

2. Referat fra forrige AU møte 31.august – Godkjent   

3 Orienteringssaker 

 Prosessen rundt Slattumhallen: Nittedal kommune har vedtatt at hallen skal bli 
bygget, men det er fortsatt mye som er uklart før en eventuell realisering av 
prosjektet. Avventer mer info fra Oddleif i neste AU møte. En påminnelse om 
hvordan vi tippet ferdigstillelse av hallen (Innlegg på AU sin facebook side som Tone 
la ut 10.juli) 

o Ole-Gunnar: før valget 2019 
o Oddleif: en uke før valget 2019 
o Tone: høsten 2019 
o Åse Marit: våren 2020 
o Jorolv: høsten 2020  

 Nytt fra NIR: Både Ole-Gunnar og Oddleif var på møte i NIR på samme tid. 
Oppdatering fra NIR i neste møte. 

 Tur til Spania med CA: Leder i Gjelleråsen IF stiller sammen med en representant fra 
Fotball og en fra Innebandy. Turen er berammet til uke 41. Reisebrev følger på neste 
AU møte.  

 
 
 
 

INFO 

4 Oppfølgingssaker 

 Brosjyren (under arbeid, snart klar for trykking). Oddleif 

 Evaluering av sommerfesten (prøver neste år). Gunnar sjekker datoer. 

 Salg av tomter – Oddleif har laget en mappe og er i gang. 

 GIF aktivitetskalender, Gunnar kaller inn ski/fotball/innebandy ledere 
o Høsten er overgang fotball/ski/innebandy. Det er viktig å bli enige mellom 

gruppene hvordan vi skal jobbe med barneidretten i Gjelleråsen IF. 
Utgangspunkt er årshjulet i GIF, som eksisterer. 

 123 klubb - noe nytt? Fusjonert, men ikke blitt noe mer aktive eller brukervennlige. 
Vi beholder 123 inntil videre. 

 Sponsorer. Ny avtale: Flugger. Tone har sendt ut info til alle gruppeledere, som igjen 
må distribuere informasjonen ut til sine medlemmer. Nittedal kommune har 
kommet med en henvendelse til GIF om mulig betalt dugnadsarbeid for gruppene. 
AU er positive til henvendelsen og Tone sjekker ut hva dette kan innebære av arbeid 
og inntjening. 

 Årsmøte 2018: Tone vil sende ut en påminnelse til gruppene om hva som forventes 

 
 
Oddleif/ 
Gunnar/ 
Tone 
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av dem til årsmøtet og innkalle til egen møte.  

 Nye regnskapsmaler: initiativ og innspill fra Johan Conradson (AIK og 
Kontrollkomite). Det nye oppsettet vil i så fall bare bety noe endring i 
regnskapsoppsettet til hovedlaget, ikke gruppene. Møte avholdes fredag 
29.september mellom Solregn og Johan Conradson. Solregn forventer en økt 
kostnad for idrettslaget. Informasjon fra møtet kommer i neste AU-møte samt at 
man vil ta en beslutning om man skal innføre nye regnskapsmal. 

5 Utviklingsarbeid i klubben 
På HS- møtet den 31.08 ble det besluttet å sette fokus på samarbeid på tvers av gruppene / 
dyrke fellesskapsfølelsen i Gjelleråsen IF. I samme HS-møte ble det satt av 20.000 kr til 
gjennomføring av en 2 timers samling (i kulturhuset? Tone sjekker) for alle styrer/lagledere/ 
trenere i klubben. Det ble foreslått en torsdag eller en lørdag før jul. Foreløpig program: 

 Leder presenterer Gjelleråsen IF sin visjon og hva som skjer i GIF 

 5 min presentasjon av hver av gruppene 

 Ekstern foredragsholder? Tema: Motivasjon (Tone sjekker med AIK) 

 Underholdning? 
Det ble foreslått å invitere Ordfører og Kultursjef til arrangementet. Tone, Åse Marit og 
Bente Mari jobber videre med arrangementet. 

 
Tone 
 
 

6 Oppfølging av avtale med CA. Forberede evaluering til våren 
På HS-møte 31.08 ble det bestemt å gjennomføre en evaluering av avtalen med CA.  
AU med en representant fra hvert gruppestyre skal være med på evalueringen. Gruppene 
får en henstilling nå om å starte å dokumentere hva de vil ta opp i evalueringsmøte med CA. 
Dato for evalueringsmøte fastsettes etter nyttår. Tone holder i kontakten mot gruppene. 

Tone 

7 Eventuelt 

 Svømmegruppa ber om hjelp fra AU til å finne et nytt varmt basseng for 
svømmekurs, da Rotnesbadet forsvinner fra og med august 2018. Da forsvinner 
samtidig et viktig inntektsgrunnlag og man må redusere stillingen til 
svømmetreneren.  Jorolv sjekker med sine forbindelser på Glitre. Svømmegruppa 
trenger et alternativ i 2 år til et nytt varmt basseng er på plass i Nittedal kommune 
(august 2020). Bente Mari vil beskrive behovet til svømmegruppa i en mail til AU. 

 

 Drift av Li - lydanlegget på fotballbanen virker ikke. Svein ber om tillatelse om å 
kjøpe inn nye høyttalere. Antatt kostnad 35.000 kr. Det ble besluttet at midlene må 
tas fra Grasrot-kontoen og det blir en sak på HS-møte 31. oktober. Svein henter inn 
tilbud på anlegget og forbereder saken til HS-møte. 
 

 
Jorolv 
 
 
 
 
 
 
Svein 

   

   

 
 

 
 
 

 
 


