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Referat AU-møte nr. 5/18  
 

Tid:   08.august kl. 20.00 – 21.00 
Sted:   GIF-huset 

Tilstede:  Tone Holme, Svein Hageselle, Jorolv Berg, Anders Larsson, Ole Gunnar Drabløs, 
Oddleif Dahlen, Åse Marit Hansen 

Forfall: Sven Reme, Gunnar Almklov  

Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Åse Marit Hansen 

Neste møte: 05.september kl. 19.00 – 21.00 
 

  Ansvarlig 

5.01 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Godkjenning av referat fra forrige AU møte, juni 

3. Orienteringssaker 

- sommerleiren 

- Invitasjoner fra Sparebank 1(kunstgress og gavedryss) 

- kontroll fra AIK 

- Status Slattumbanen 

- Status Politiattester 

- Internfordeling av gymsaltimer 

4. Oppfølgings saker fra forrige møte 

- Brosjyre 

- Tomt 

 - CA/JOMA 

5. Sommerfest 

Status 

6. Høstens arbeid 

Dagsseminar og prioriteringer     

7. Eventuelt 

           

 

Innkalling og dagsorden - godkjent 

 

Info 

5.02 Referat fra AU-møte nr.4, 6.juni 2018 – Godkjent 

 

INFO 

5.03 Orienteringssaker 

• Sommerleiren 
o Fall i antall deltagere fra de siste årene. 425 deltagere i 2018 

o Driftsunderskudd i 2018 / ca 100.000kr  
o Økning i bussutgifter i 2018 (Forsøker å få igjen noe fra 

Gjensidigefondet). Svikt i inntekter fra deltakeravgiften 
o Evalueringsmøte avholdt mellom AU (Svein) og lederne i 

sommerleir. Endringer iverksettes før neste års sommerleir.  
o 2019 Lihallen og svømmehall pusses opp. Kan ikke brukes.  
o Forslag om å ta kontakt med klatreparken på Skillebekk som 

aktivitet i 2019 

• Invitasjoner fra Sparebank1 (kunstgress og gavedryss) 
o Kunstgresseminar – miljøutfordringer, Seminaret avholdes på 

Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. GIF vil delta og presentere 

Info 
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  Ansvarlig 

prosjekter på seminaret 

o Sparebank1 har i tillegg invitert til Gavedryss i Flammen den 

29. august 

o . 

• Kontroll fra AIK er meldt: 
o Idrettslagsundersøkelse / skrivebordsundersøkelse hvor de ser 

igjennom årsmøteprotokoll, styremøteprotokoll. Tone sender 

over link til de etterspurte dokumentene. 

• Status Slattumbanen 
o Forsinkelse fra entreprenøren sin side, legging av kunstgress og 

ferdigstilling av friidrettsbanen. Oddleif jobber med å ha begge 

anleggene ferdig til skolestart. Prosjektet ligger på budsjett. 

• Status Politiattester 
o Informasjon sendt ut til alle ledere i gruppene, tilbakemelding 

innen 31/8-2018.  

• Internfordeling av gymsaltimer 
o Ski, fotball og innebandy setter seg ned sammen med AU og 

fordeler gymsaltimene. 

5.04 Oppfølgingssaker fra forrige møte 
• GIF Brosjyren – er ferdig. Distribueres før skolestart.  

• Salg av eiendommer– Ole-Gunnar og Gunnar har kontaktet beboerne 

vedr de to parsellene som fortsatt står som registrert på GIF. To er 

allerede solgt, men kartforretningen må fullføres. Den siste er det stor 

interesse for å kjøpe av tilgrensende naboeiendoms eier. Oddleif kontakter 

Megler i Sparbank1 og etablerer kontakt mellom dem og nabo for 

gjennomføring/forhandling om pris og overtakelse. Videre er Ole-Gunnar 

og Gunnar i kontakt med naboene til barnehagen i Skytta hvor det også er 

en parsell mellom sameiet på oversiden av parkeringsplassen og selve 

parkeringsplassen ved Skytta barnehage. De kommer tilbake med 

ytterligere informasjon i neste AU. 

• Aktivitetsplan (samarbeid mellom gruppene) – Gunnar/Åse Marit vil 

jobbe sammen om å lage en plan for klubben - samme status som 3.mai 

• CA/Joma –  Kontrakten med MX CA går ut i desember 2018.  

o Møte med Joma og CA den 29.august 

o Fotball vil komme med forslag til andre leverandører som GIF vil 

invitere til å komme med tilbud  

o Beslutningen om ny avtale tas av HS (i september 2018) 

 

Oddleif 

Ole-

Gunnar/ 

Oddleif 

Åse Marit 

 

Anders/ 

Tone 

5.05 Sommerfest – 18.august 

2 Band kommer. 

Fotballgruppa er klar med vakt og servering. 

Plakat utarbeidet og distribueres fra og med i dag, 8. august. 

 

 

Gunnar 

5.06 Eventuelt 

Styreseminar: Tone setter opp forslag til dato til styreseminar (AU og HS) en 

lørdag i løpet av høsten. 

Nedvasking av GIF-huset med mer. Tas ikke nå i høst, men legges inn i 

budsjettet for 2019 inkludert fordeling av kostnaden mellom gruppene. 

 

 

 

Tone 
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