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Referat AU-møte nr. 2/17  
 

Tid:   1.februar kl. 20  
Sted:   GIF-huset 
Tilstede:  Tone Holme, Svein Hageselle, Sven Reme, Gunnar Almklov, Oddleif Dahlen, Bente Mari Mortensen, Ole 

Gunnar Drabløs og Åse Marit Hansen.  
Forfall: Jorolv Berg 
Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Åse Marit Hansen 
Neste møte:  ons. 1. mars 2017 19:00 – 20:00  
 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent  

 

2. Referat fra forrige AU møte 4. januar – Godkjent (Tone sender ut) Info 

3 Oppfølgingssaker 
Gjelleråsen IF info brosjyre 

 Brosjyren sendes Tone for godkjenning etter siste justeringer 

 Når godkjent, sendes til trykking og distribuering 
Sponsoravtale Rema 1000 Gjelleråsen 

 Sponsoravtalen med Rema 1000 Gjelleråsen utløser en sponsorinntekt på 50.000 kr. 
Sven sjekker hva som står i avtalen om hva pengene skal brukes på av aktivitet i 
Gjelleråsen IF. 

Lillomarkas venner og brevet som er sendt Nittedal kommune 

 Kommuneadvokaten har invitert Gjelleråsen IF med på befaring i Bjønndalen 26. 
april for å se på forholdene Lillomarkas venner peker på i sitt brev til Nittedal 
kommune. 

 
Sven R 

 
 

Sven R 
 
 
 

INFO 

4 Årlige møter i gruppene og årsmøte i Gjelleråsen IF 

 Alle grupper har satt dato og plassering for sine årlige møter, og årsmøte i 
Gjelleråsen IF er satt til 29. mars kl 19. 

 Felles annonse legges ut på nett og i Varingen 

 Neste AU møte blir budsjettmøte i forkant av årsmøtet. «Frokostklubben» 
utarbeider et forslag som AU kan diskutere i møtet. 

 Endring av fordelingsnøkkel for gruppene ble presentert på forrige HS møte i 
november. AU v Jorov, Tone og Oddleif har sett på den nye fordelingen pånytt, hvor 
man i tillegg til rene regnskapstall tar med medlemsfordelingen mellom hver 
gruppe. Nytt oppsett godkjent i AU – sendes videre til HS for endelig godkjenning. 

Forslag fra møte; Jorov og Tone tar en gjennomgang av 2017 budsjettene for de to største 
gruppenen med tanke på sponsorinntekter, medlemstall og utgifter  

 
Info 

 
Tone 
Tone 

5 Oppfølging etter strategiseminaret 19. januar 
 Diskusjon rundt det som kom frem på strategiseminaret den 19.1 og veien videre. 

 Enighet om hovedpunktene som skal inn i GIF sin anleggsplan, og innspill til 
kommunedelplanen (via NIR).  

 Oddleif beskriver i ord det som sendes inn som forslag til NIR. 

 Tone godkjenner før forslaget sendes inn. 

 Tabell som ble satt opp i møtet ligger vedlagt 

 
INFO 

 
 

Oddleif 
Tone  
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8 Eventuelt 
Påminnelse til gruppene om GIF sine retningslinjer vedr. 
Alkohol 
Gjelleråsen IF har retningslinjer for bruk av alkohol i typer arrangementer i regi av 
idrettslaget (turneringer, treningssamlinger (store og små)). Alle grupper må sikre seg at alle 

det gjelder får den nødvendige informasjonen. Grunnen til at dette kommer opp som sak i 
AU, er at bekymrede foreldre forteller at trenere legger ut bilder av seg selv med alkohol på 
treningssamling hvor de har ansvar for deres barn. 

http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=26139 
 
Sosiale medier 
Bruk av sosiale medier i Gjelleråsen IF. Enhetlig fremstilling. Se på retningslinjene fotball har 
utarbeidet. Sikre seg at alle involverte får den nødvendige informasjonen 
Retningslinjer for bruk av sosiale medier i GIF regi tas med som punkt i årsmøtet. 
Link til fotball sine retningslinjer for sosiale medier: 

http://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9372612 
 
Topping av lag 
Ny bekymring fra foreldre: «Hente spillere fra lag som iht NIF’s regler fortsatt er definert som 
barneidrett, for å toppe sitt eget lag»  
Tone tar dette opp med styret i fotball og spør hvordan fotball formidler sine egne 
retningslinjer nedover til trenere og lagledere. 
Dersom AU mottar opplysninger om topping av lag fra bekymrede foreldre er oppfordringen 
at vi henviser til fotball sin egen Sportsplan, hvor dette er beskrevet 
http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948502445 
 

Lagkasse (Foreldrekasse) 
Retningslinjer for bruk av lagkasse sendes ut til gruppene.  
«Lagkasser for det enkelte lag kan etableres frivillig på grunnlag av avtale mellom 
foreldre/foresatte, og er følgelig idrettslaget uvedkommende. Det er viktig at foreldrene forstår 
at den ansvarlige for lagkassen får administreringen av lagkassen gitt seg i tillit. I og med at 
det er så utbredt å ha slike lagkasser, har Gjelleråsen følgende retningslinjer for omfang, bruk 
og håndtering» 
http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=26139 
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