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Referat AU-møte nr. 6/17  
 
Tid:   30. august kl. 18.30 – 20.00 
Sted:   GIF-huset 
Tilstede:  Tone Holme, Svein Hageselle, Oddleif Dahlen, Jorolv Berg, Ole Gunnar Drabløs, Gunnar Almklov,  
 Johan Conradson (Kontrollutvalget) 
Forfall: Åse Marit Hansen, Sven Reme, Bente Mari Mortensen 
Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Gunnnar Almklov 
Neste møte:   
 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 

Info 

2. Referat fra forrige AU møte 6. juni  – Godkjent,   

3 Orienteringssaker 

 Oppussing av klubbhuset 

 Tur til Toledo. Tone, Leif (fotball) og Anne Marit (innebandy) invitert på tur 

til Joma (av Joma/ClubAssist). Bør sjekke om det mot formodning er 

skattepliktig. 
 Prosessen rundt Slattumhallen. Hallen blir omtrent slik som vi har foreslått, 

bl.a. en økning fra 500 til 750 M2 for turndelen. Prosjektleder fra kommunen 

er Roy Are. Nå venter vi bare på første spadetak. 
 Prosjekt Bjønndalen. Prosess for vurdering av ny strøm til lysmastene. Det 

skjer lite i kommunen, f.eks. at de må tegne avtaler med grunneierne etc.  
 Reguleringsplanen på Li. Ikke noe nytt. 

 Oppfølging av saken rundt Åpenhet, NIF og Aftenposten der Tone ble 

rikskjendis etter forsidesaken i Aftenposten og innslag i NRK radio. 
 Nytt fra NIR: Lan-midlene er forsinket og Halltid og klager på dette. Skal bli 

bedre nå, bl.a. pga. bedre medlemsregistre i klubbene. Etter hvert burde man 

kunne NIFs system for å se på medlemmer.  
 

 
 
 
 

INFO 

4 Oppfølgingssaker 

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

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

 GIF aktivitetskalender, Gunnar kaller inn ski/fotball/innebandy ledere 

 123 klubb - noe nytt? Nei, de er i ferd med å fusjonere. Vi beholder 123 inntil 

videre. 

 Sponsorer, nye og gamle – Utgår siden Svein er borte 

 
 

Oddleif/ 
Tone 

 
 
 

5 Økonomisk status pr 31.5 
Jorolv orienterer.  
Innebandy hadde suksess som ansvarlig for salg mv. på Bygderocken. Tjente bra med penger 
på arrangementet.  
Fotball er litt mer usikker, men OK. Har startet med skrapelodd. 
Svømmegruppas konto minsker, men de har bra kontroll. Det kan også bli vanskeligere når 

 
INFO 

 
 



 

                                                                                                                                                                    Arbeidsutvalget,  Gjelleråsen IF   

Side 2 

 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

Rotnesbadet stenges, og at de dermed kan få noen tørre år. 
 
Grasrotpengene «strømmer» inn. GIF er en soleklar vinner. 
Kontrollkomiteen vil snakke med Solregn. 
 

6 Kommunedelplanen- idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
- Vi støtter NIR sitt forslag 
 

Tone 

7 Utviklingsarbeid i klubben Tone 
Kommer opp som sak på HS møte. Det foreligger 2 forslag til områder: 
1) Hvilke prioriteringer og ambisjoner skal vi ha de neste årene, hva ser de enkelte grupper 
at de trenger for å sikre fortsatt høyt aktivitetsnivå? 
 - for utøverne: flest mulig utøvere? - anlegg: ?- frivillighet/ dugnader (hvem skal drift) 
2) Samarbeid på tvers av gruppene/ fellesskapsfølelse 
 

 

8 Møteplan høsten 2017 
Møtene vil bli flyttet til tirsdager, slik at vi får med oss flere på møtene.  
Neste møte blir tirsdag 26.9 ( pga høstferie uken etter) 
31.10 
28.11 

 

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

 

 
 

Tone- 
 
 

 
 


