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Referat Strategi AU-møte nr. 3/18  
 

Tid:   02.mai kl. 20.00 – 22.00 
Sted:   GIF-huset 

Tilstede:  Tone Holme, Svein Hageselle, , Sven Reme, Ole Gunnar Drabløs, Gunnar Almklov, 
Åse Marit Hansen, Oddleif Dahlen 

Forfall: Jorolv Berg 

Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Åse Marit Hansen 

Neste møte: 6.juni kl 18.00 – 19.45 /HS-møtet starter kl 20:00 
 

 AGENDA - Strategiseminar Ansvarlig 

3.01 Agenda 

1. Konstituering av Arbeidsutvalget 

2.       Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3.       Godkjenning av referat fra forrige AU møte, 3.januar 

4.       Orienteringssaker 

Prosjekt med NIR, NIL, HIL, NIT-HAK om Støtteordninger for 

fritidsaktiviteter 

Nytt fra NIR 

Slattumhallen og veien videre 

Slattum aktivitetspark 

5         Oppfølging av strategiseminaret vårt 10.2 

Hvordan avslutte noen av sakene som har vært med oss mer enn 1 

år, Hva kan vi hjelpe hverandre med? 

- brosjyren, salg av eiendommer, aktivitetsplan (samarbeid mellom 

gruppene) 

Veien videre- hvordan ser vi ut om 2- 5 år med de utfordringen vi 

har? 

Slik vi er organisert i dag, er det det beste for Klubben? Bruker vi våre 

ressurser godt nok? 

Kravene og forventingene til drift av idretten har endret seg mye de siste 

10 årene, men har vi? 

6.        Avtalen med CA og Joma 

 Hva har vi fått av svar og vi avklarere videre prosess og behandling, og 

hvem som skal være med i en arbeidskomite 

7.        Sponsoravtaler 

Hva har vi fått inn av svar, og kan vi angi hvor mye sponsorinntekter vi 

har?  

8.       Nytt om Politiattester 

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-endring-i-

politiattestordningen/ 

9.        Sommerfest 

           Gunnar tar oss igjennom dette 

10.      Organisering av Gjelleråsen IF 

11.      Eventuelt 

 

Info 

3.02 Konstituering av Arbeidsutvalget (AU): 

Fordeling av oppgaver i AU: 

Ole-Gunnar: Politiattest 

INFO 

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-endring-i-politiattestordningen/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-endring-i-politiattestordningen/
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Gunnar: Barneidrettsansvarlig 

Svein: Dugnad/Driftsansvarlig 

Oddleif: Anleggsansvarlig 

Jorolv: Controller 

Sven R.: Flykningsansvarlig  

Anders: Sponsor 

Åse Marit: Sekretær 

3.03 Godkjenning av referat fra forrige AU møte, Strategiseminar den 3.januar 

GODKJENT 

 

Info 

3.04 Orienteringssaker 

 Prosjekt med NIR, NIL, HIL, NIT-HAK om Støtteordninger for 

fritidsaktiviteter. Tone informerte fra møte mellom klubbene, kommunen, 

NAV og BUA om mulige støtteordninger for barn som ikke har råd til å 

delta. Vil gjelde både idretts- og kulturaktiviteter. 

 Nytt fra NIR – Investeringstilskuddet fra kommunen ble diskutert og 

forelagt forslag ble godkjent. Idretten la fram sitt forslag til hvilken 

Slattumhall og NIR vedtok å ta dette videre til Nittedal kommune (NK).  

 Slattumhallen og veien videre – NK stanset anbudskonkurransen (selv om 

idretten gikk inn for ett av de tre forslagene), og vil starte opp med ny 

prosess. 

 Slattum aktivitetspark – reguleringsplanen er ikke i overensstemmelse 

med idrettsbane, selv om det har vært aktivitet på banen i 60 år. Nytt 

møte mellom GIF og NK politisk ledelse, torsdag 4.mai. 

 

Info 

3.05 Oppfølging av strategiseminaret vårt 10.2 
Hvordan avslutte noen av sakene som har vært med oss mer enn 1 år, hva kan vi 

hjelpe hverandre med? 

1. Brosjyren – Svein overtar jobben fra Oddleif 

2. Salg av eiendommer – Ole-Gunnar/Gunnar kontakter borettslaget 

3. Aktivitetsplan (samarbeid mellom gruppene) – Gunnar/Åse Marit vil jobbe 

sammen om å lage en plan for klubben 

 

 

INFO – 

kommer 

opp på 

neste AU-

møte 

 

 

3.06  Avtalen med Club Assist  (CA) og Joma 

Kontrakten med MX CA går ut i desember 2018.  

Ønsket evaluering fra gruppene på avtalen hadde frist 1. mai. Fotball og 

Innebandy er de største forbrukerne. Mottatt respons på evalueringsskjemaet fra 

storby, fotball, ski, turn.  

Anders avtaler møte med CA, starter prosessen om muligheten om reforhandling 

om ny avtale. Etterpå vil det bli et møte mellom fotball, innebandy og AU om 

reforhandling av avtalen med CA. 

 

 

Anders 

3.06 Sponsoravtaler 

Oversikt over sponsoravtaler mottatt fra alle grupper unntatt innebandy. 

Anders følger opp at AU sine sponsoravtaler brukes på rett måte i gruppene. 

Oddleif oversender AU sine sponsoravtaler til Anders. Nokab, USBL, Sparebank 1. 

Anders vil sette opp en oversikt over alle sponsoravtaler i klubben, og inntekter 

 

 

Anders 

3.07 Nytt om Politiattester 

Se: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-endring-i-

politiattestordningen/ 

Vi venter med fornyelse av attester som er over 3 år til bestemmelsene er 

Ole-

Gunnar 

Tommy 

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-endring-i-politiattestordningen/
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-endring-i-politiattestordningen/
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besluttet i politidirektoratet. 

Hver gruppe har sin egen politiattest ansvarlig, som igjen er ansvarlig for å ha 

kontakt med Geir-Tommy/Ole-Gunnar. 

Hjemmesiden må oppdateres med korte punkter på rekkefølge for å få søke og 

oppnå politiattest. 

Geir-Tommy legger inn alle med godkjente politiattester inn i GIF sitt 

medlemsregister.  

3.08 Sommerfest 

Gunnar avklarer dato og om fotball vil stå for kiosk.  

AU er villig til å sponse med samme sum som 2017.          

Gunnar 

3.09 Organisering av Gjelleråsen IF 

Fra strategiseminaret i januar: Veien videre- hvordan ser vi ut om 2- 5 år med de 

utfordringen vi har? Slik vi er organisert i dag, er det det beste for Klubben? 

Bruker vi våre ressurser godt nok? Kravene og forventingene til drift av idretten 

har endret seg mye de siste 10 årene, men har vi? 

Diskusjon rundt tema i møtet. Forsetter i møtet 6. juni 

 

Info 

3.10 Eventuelt 

1935 klubben – innsamlingsaksjon til fotballen. 

Tone tar kontakt med fotball for en gjennomgang med de fast ansatte og 

styreleder i fotballgruppa om bruk av «klubben»-navnet og bruk av GIF-huset. 

Meldeplikt før de setter i gang med flere gode ideer 

 

 

 

Tone 

   

 


