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Referat AU-møte nr. 7/18  

 
Tid:   3.oktober kl. 20.00 – 22.00 
Sted:   GIF-huset 
Tilstede:  Tone Holme, Svein Hageselle, Jorolv Berg, Anders Larsson, Ole Gunnar Drabløs, Oddleif Dahlen, Sven 

Reme, Gunnar Almklov, Åse Marit Hansen 
Forfall:  
Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Åse Marit Hansen 
Neste møte: 5.desember (møte med Nittedal IL) 
 

  Ansvarlig 

6.01 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Godkjenning av referat fra forrige AU møte, 5. september 
3. Oppfølgingssaker: Tomtesalg / GIF Brosjyre / Politiattest / Sommerfest 
4. Orienteringssaker:  
Speed date med AP,  
EL Tilsyn i Bjønndalen og på Li 
Samråd i NIF (heldagsmøte) 
Sponsorer: Sparebank1 og NOKAB: fordeling av midler fra NOKAB og SMS vedr Sparebank1 
5. Status evaluering av ny utstyrleverandør 
6. Invitasjon til samarbeidsmøte med NIL AU, 5.desember 
7. Eventuelt 
Dagsorden – godkjent 

Info 

6.02 Godkjenning av referat fra AU møte nr. den 5. september 2018 
 – Godkjent 

INFO 

6.03 Oppfølgingssaker: 

• Tomtesalg – Skytta: For å kunne skille ut tomtene fra GIF planlegges det oppmåling av 
tomtene som grunnlag for innsending til Statens Kartverk/Tinglysning og fremtidig eierskifte. 

• GIF Brosjyre – delt ut 1000 stk. pr 3. oktober. Distribueringen til alle husstander i Søndre 
fortsetter.   

• Politiattest – Tone sender ut purring til gruppene / oppfølgingspkt fra forrige AU-møte 

• Sommerfest -  Finne et egnet tidspunkt for GIFs sommerfest 2019. Forslag fra AU er august 
som 2018? Gunnar følger dato for Bygderock og planlagte turneringer på Li. Sommerfesten 
er ikke avhengig av at GIF fotball spiller hjemmekamp på Li.  
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6.04 Orienteringssaker:  

• Speed date med Arbeiderparti – AP ønsket å snakke med GIF før utarbeidelse av nytt 
partiprogram for å høre om GIF sine prioriteringer. Tone opplevde møtet med AP som 
positivt. 

• EL-Tilsyn i Bjønndalen, på Li anlegget og klubbhuset – El. Sikkerhet Norge var på besøk. 
Avviksrapport mottatt for både Li og Bjønndalen. Oppdatering av HMS-rapporten til GIF og 
avviksrapportene følges opp av Svein.  

• Samråd i NIF (heldagsmøte): Tone informerte om heldagsmøte med NIF vedr omorganisering 
i idretten (2. oktober). Det vil komme mer informasjon om hvordan dette vil påvirke GIF sin 
hverdag fremover. 

• Møte med hovedsponsorer til GIF: fordeling av midler og SMS 
o Sparebank1: Ny avtale med Sparebank1 er under utarbeidelse. I den forbindelse 

fremmet Tone og Oddleif et forslag til Sparebank1 om en SMS-tekst som GIF har 
mulighet til å sende ut til alle sine medlemmer. Sparebank1 var positive til ideen. 
Forslag til SMS tekst  – godkjent i møtet. SMS sendes så snart kontrakten er signert. 
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  Ansvarlig 

o NOKAB: GIF vil motta kr.100 200 – AU besluttet å endre fordelingsnøkkel fra 
tidligere år. Pengene som ved forrige fordeling ble tildelt GIF handicap blir nå tildelt 
Sommerleir. Grunnen til endring i fordelingsnøkkelen er at GIF sommerleir hadde 
stort underskudd sommeren 2018. 

Info 
 
 

6.05 Status evaluering av ny utstyrleverandør 
Anders informerte om prosessen siden forrige AU- og HS-møte i september og hadde i forkant av AU-
møtet sent ut evalueringen av prosessen til alle AU-medlemmer.  
AU sin innstilling til valg av utstyrsleverandør til HS-møtet 7.november: Joma og Club Assist 
Innstilling forberedes og legges frem på til HS-møte med tilleggspunkter på avtalen (rapportering og 
kontroll/oppfølging). 

 
 
 
INFO 
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6.06 Invitasjon til samarbeidsmøte med NIL AU, 5.desember  
Leder i NIL har kontaktet Tone og ønsker et samarbeidsmøte med GIF AU. 

 
 

6.07 Eventuelt - Status 
Tomten på Li og klubbhuset – formalisere eierskifte mellom GIF og Nittedal kommunen. (Se vedlagt 
kommentarer fra GIF til Nittedal kommune på reguleringsplanen datert 7. november 2016). Oddleif 
følger opp saken med Nittedal kommune.  
Signaturrett: Jorolv har fått signaturrett på vegne av leder i Gjelleråsen IF (Brønnøysundregister)  
Signaturrett – påminnelse må sendes ut til alle gruppene om at alle avtaler over kr 10.000 (for 
eksempel trener- og sponsoravtaler) skal signeres av leder i Gjelleråsen. Ikke de ulike gruppene selv. 
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