
 
 
Tid:   13. januar 2020 kl. 18 
Sted:  Klubbhuset. 
Inviterte: Styrets arbeidsutvalg. 
Frafall:     

SAKSLISTE 
Samtlige saker på dagorden er saker der daglig leder har behov for tilbakemelding/avklaringer før det ordinære 
styremøtet 28. januar, det ble derfor i samråd med styreleder besluttet å kalle inn til et ekstra AU- møte.  
 
Åpning av møtet 

1. Godkjenning av innkalling 
Vedlegg: Innkalling AU- møte 13.01.2020 
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger. 

2. Godkjenning av protokoller 
Vedlegg: Protokoll AU- møte 26.11.2019.  
Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.  

 
Vedtakssaker  

V-SAK 1/20 Regulering Voldsløkka sør – Høringssvar Sagene IF (punktliste DL + presentasjon UB vedlagt) 
Vedtak:  
Forslag til høringsutkast for regulering av Voldsløkka sør vedtas med de endringer som kom fram på møtet.  
 
V-SAK 2/20 Sagene IFs økonomi – Vurderinger av anbefalinger fra økonomigruppa. 
Vedtak:  
Arbeidsutvalget ønsker at regnskapsfører skal være mer tilstede og ha faste arbeidsdager i klubbhuset, og DL 
bes gå i dialog med ham for å finne en praktisk og god løsning for klubben.  
Arbeidsutvalget ønsker at klubben skal gå over til kontantprinsippet for medlems- og treningsavgifter, og ber 
DL lage et forslag til hvordan dette kan gjøres sammen med regnskapsfører til neste styremøte.  
 
V-SAK 3/20 Parkering nordsiden av kunstisen – Implementering av forbud/tillatelser (ref epost + vedlegg)  
Vedtak:  
Forslaget til parkeringsordning på nordsiden av kunstisbanen vedtas, etter de revideringer/ forbedringer DL 
har gjort på styrets innsigelser fra møte 12. desember 2019. 
Ordningen trer i kraft når parkeringstillatelsene er trykket opp og fordelt til dem som har behov for det.  
Det skal publiseres info på våre nettsider om ordningen.  
Det skal gis en betydelig andel parkeringstillatelser til våre egne avdelinger.  
 
V-SAK 4/20 Inkludering i idrettslag – rapport 2019 (+ vedlegg) og søknad 2020 (+ skjema vedlagt). 
Vedtak:  
Arbeidsutvalget ber DL utarbeide en søknad om inkludering i idrettslag for 2020 som er laget på bakgrunn av 
søknad og rapport for 2019. Det skal søkes om midler til oppstart av dans og håndball for barn.  
 
V-SAK 5/20 OIK holder kurs på klubbhuset – Hvordan få egne folk til å delta?  
Vedtak:  
Einar skal kalle inn alle aktuelle deltakere til alle kursene som Oslo idrettskrets holder på klubbhuset.  
 
 
 

PRPTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201814722
https://drive.google.com/file/d/1Ca_cZlYuo6dnzfVFfjWPIDWOy6evO3bX/view?usp=sharing
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/aktivitet/inkludering-i-idrettslag/
https://drive.google.com/file/d/11Xns6fC5fNKmmty65bBg03lv353BHSo8/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rrJfde8-wZtJ6m5sqc8RAWzltP_dsH2k6MLb4L2PyII/edit?usp=sharing
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/kalender/


V-SAK 6/20 Lederprogram for ungdom – Rammer, mål/hensikt, bemanning, innhold?  
Vedtak:  
Siri og Birgitte skal sammen lage et forslag til en plan for lederprogrammet. Planen skal si noe om hva som er 
målet med prosjektet, hvor mange ungdom vi skal velge ut og hvordan vi skal velge dem ut, Litt om innholdet 
i programmet, hvem som skal lede det og hvilke interne ressurspersoner som kan bidra på sine felt, og hvilke 
økonomiske rammer det har. Det viktigste med planen er å avgrense prosjektet til noe vi klarer å gjennomføre 
på en god måte.  
 
V-SAK 7/20 Bandy VM for damer på Voldsløkka – Plan, bemanning, økonomi? 
Vedtak:  
Erik Langmo (lagleder A- laget bandy) holder i bandy VM for Sagene IF. DL skal avklare med ham hva det er 
klubben skal bidra med, slik at dette kan formidles til styret på møtet 28/1.  
Bandyforbundet må i det miste dekke de kostnadene Sagene IF har ved arrangementet (ekstra bemanning 
drivstoff, renhold, mat/drikke). 
DL er tilstede på dagtid, styreleder kan være tilstede på kveldstid, Arvid skal være fotograf, Siri kan hjelpe til 
mot slutten av uka.  
 
V-SAK 8/20 Søknadsarbeidet fond og stiftelser 2020 – Prioriteringer av hva vi skal søke penger til?  
Vedtak:  
Arbeidsutvalget vedtar følgende prioriteringer i søknadsarbeidet for 2020:  

• Grønne midler – Lasteelsykkel, Anne Britt sine prosjekter 

• Kronprinsens/prinsessens fond – Lederprogram for ungdom (svermen).  

• Sparebankstiftelsen – Inkludering med utgangspunkt i klubbhuset. 

• Utebane for innebandy – Sammen med bandyforbundet.  

• Matprosjekt etter skoletid – Sammen med Geitemyra. 
 
V-SAK 9/20 Driften i helgene – Utfordringer, behov, løsninger?  
Vedtak:  
Arbeidsutvalget ser at våre kiosksjefer gjør en stor og god jobb for klubben.  
DL og Arvid skal utdanne til sammen 10 stk ungdommer 13- 15 år som ekstrahjelpere/verter.  
Arbeidsutvalgets medlemmer er åpne for å bli brukt som ekstravakter/seniorkonsulenter i helger med mye 
folk.  

 
Orienteringssaker – Ingen!  

 
Sign.  

• Einar Eriksen 

• Birgitte Arctander Stub 

• Siri Moe 

• Arvid Sivertsen 

https://drive.google.com/file/d/1W5bC1T0v5bmpkCpahTvs3z8sRXgzlh-m/view?usp=sharing
https://bandyforbundet.no/?p=44433&mID=71&mAct=44514

