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Side 1 

 

Referat HS-møte nr. 1/18 
 
Tid:   3. januar kl. 20.00 – 22.00 
Sted:   GIF-huset 
Tilstede:  Tone Holme (leder GIF), Svein Hageselle, Jorolv Berg, Oddleif Dahlen, Ole-Gunnar Drabløs, Gunnar 

Almklov, Åse Marit Hansen, Sven Reme (AU/Storby/Klatring), Petter Hagen (ski), Knut Arild Magnussen 
(Fotball), Bjørn Storm (HC) 

Forfall:  Bente Marit Mortensen (AU/Svømming), Innebandy, Turn 
 
Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Åse Marit Hansen  
Neste møte:  04.04.2018                          
Møter våren 2018:  
20.01.2018 (GIF dagen) / 21.03.2018 (Årsmøte GIF) / 04.04.2018 (HS-møte) 
 
 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent  

 

2. Referat fra forrige HS-møte 29.okt 2017 
Godkjent 

 

3 Oppfølgingssaker 

 Supporterutstyr – Det vil ikke bli etablert dom prosjektgruppe for å utvikle felles 
supporterutstyr for GIF. Gruppene fortsetter som i dag, dvs ordner 

 Curaguard 
Gjelleråsen IF er spurt om å være med i et pilotprosjekt i samarbeide med Nittedal 
kommune, Curaguard og Spleis.no. En ny måte å tenke inntekter på til lagene. 
«Microfrivillighet» - alle gir litt til en god sak. «Den gode historie» - spre dette på 
sosiale medier – Basert på de engelske prinsippet «Fun racing / Charity racing» og 
innhente penger for en god sak ved å utføre en oppgave. 
Startkapital: kr 5000,- for første oppgave klubben utfører. Skigruppa tar på seg 
klubbens første oppdrag. Bistå en bruker i kommunen som har behov for hjelp for å 
komme seg ut på ski. For dette oppdraget får skigruppa 5000 kr. Ski ble ikke pålagt 
av HS-styret å hente inn ytterligere penger via spleis.no/sosiale medier for denne 
oppgaven.  

 CA – evaluering av CA. AU vil sende ut et spørreskjema hvor gruppene blir bedt om 
å svare på spørsmål som omhandler nytten/bruken av CA. Hva fungerer bra? Hva 
kan CA bli bedre på. Svarene vil så bli behandlet på neste AU-møte og presenteres 
på HS-møte 4. april. 

 Signaturrett – Informasjon, Jorolv Berg (daglig leder Gjelleråsen IF) vil fra nå av ha 
signaturrett i Gjelleråsen IF på linje med Tone Holme (leder i Gjelleråsen IF). Dette 
ble godkjent på forrige HS-møte. Trer i kraft etter at kopi av forrige HS-
møtereferatet er sendt inn  

 Medlemsavgift – Påminnelse til gruppene: Alle aktive utøvere må betale inn 
medlemsavgift til klubben. De som ikke betaler er ikke medlem av klubben. Det 
betyr med andre ord at de ikke har lov til å representere Gjelleråsen IF, dvs spille for 
klubben.  
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a. Vedtak i møtet – Etter 3 purringer til de aktive utøverne det gjelder, sendes 
den 4. purringen til laget 
 

4 Orienteringssaker 
Oppdatering fra NIR: Kommunestyret i Nittedal har vedtatt å forskuttere 100% av 
spillemiddelsøknaden (økning fra 80% til 100%). I tillegg har NK økt bevilgningen for 
vedlikehold av skiløyper fra 20.000 kr til 40.000 kr. NIR har satt ned en prosjektgruppe med 
medlemmer fra alle idrettslagene i Nittedal på initiativ fra Nittedal kommune og NAV. De vil 
se på hvordan man på best mulig måte kan integrere barn fra familier med lav inntekt i 
idretten.  Tone representerer GIF i prosjektgruppen. NIR har utviklet en hjemmeside som 
settes i drift iløpet av 2018. 
Nærmiljøanlegg på Slattum (Slattumbanen – 11-bane / Klatrestein / Friidrettsbane) har fått 
1 mill NOK fra Sparebankstiftelsen. Forventet byggestart juni 2018.  
Prosjektering/bygging av Slattumhallen er ute på anbud – 3 tilbydere har meldt sin 
interesse. Forventet byggestart i løpet av 2018. 

 
INFO 

5 GIF dagen 20. januar 2018 - FLAMMEN 
På HS- møtet den 31.08 ble det besluttet å sette fokus på samarbeid på tvers av gruppene / 
dyrke fellesskapsfølelsen i Gjelleråsen IF. Mål for ettermiddagen: Startet prosessen med å få 
til en fellesskapsfølelse i klubben, bli kjent med det vi har av tilbud og hvordan de ulike 
gruppene jobber og er opptatt av. Klubben i våre hjerter! I samme HS-møte ble det satt av 
penger for å kunne gjennomføre en 2 timers samling i kulturhuset for alle styrer/lagledere/ 
trenere i klubben. Program for lørdag 20. januar kl 16:30 - 18:30 

 Åpning av arrangementet – Styreleder 

 Flammende innlegg om GIF historie 

 Leder presenterer Gjelleråsen IF sin visjon og hva som skjer i GIFHS/AU 

 5 – 10 min presentasjon av hver av gruppene 
Fotball, innebandy, svømming, turn, ski, sommerleir, klatring, storby. 
Bevertning og mingling i pausen. 
Arrangementet er for ALLE som har et verv i klubben!  

 
AU / 

Gruppe-
ledere 

6 Forslag til fordeling av felleskostnader 
Forslaget ble fremlagt på HS-møtet ble vedtatt. 
Vedlagt 

Info 

7   

8 Forberedelser til årlig møter og årsmøte 2018. 
Gruppene må sette en dato, i god tid før årsmøte som blir onsdag 21.mars. Gruppenes årlige 
møter må avholdes 14 dager før, dvs uke 10. 
Datoer, maler for årsrapport/beretning, budsjett/regnskap er oversendt gruppene. 
Frist for å melde dato til Tone er 1.2 

Gruppe-
ledere 

9 Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn – vedlagt.  
HS-møtet ber om at dette blir diskutert/hvordan dette kan håndteres i gruppestyrene 
owww.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-
film-av-barn/   

Gruppe-
ledere 

10 Kort fra gruppene, dele gode ideer og utfordringer som gruppestyrene har: 
HC – Utfordring, mangler fotballtrener. Alle øvrige grupper har bra med trenere. Utfordring 
nr 2 – liten rekrutering til HC laget. Yngste medlem ca 16 år. Fleste har flyttet ut hjemmefra. 

Info 
 

http://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/
http://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/
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Det påvirker gruppa i forhold til hvordan den ble drevet tidligere. Forslag på møtet: HC 
gruppa må markedsføre seg mer og de øvrige gruppene kan hjelpe til med dette. 
SKI – Utfordring, gjennomføring av årlig møte midt i skisesongen/konkurransesesongen. Snø 
lokalt i Bjønndalen, det er bra (kan fortsatt ønske seg litt mer snø). Skiskolen starter opp 15. 
januar. Skigruppa skal i løpet av vinteren arrangere 3 karusellrenn (inkl 1 Bygderenn), GIF-
stafetten 13. januar, klubbmesterskap. Hadde 305 GIF’ere på skisamling/familiesamling i 
Trysil i november (rekorddeltagelse). Norgescuprenn junior arrangeres på Beitostølen 5.-
7.januar hvor GIF har med mange utøvere, til og med sjanse til pallplassering. GIF ski vil også 
stille lag i senior NM. Samarbeidsprosjektet med de øvrige skigruppene i Nittedal, TEAM 
Nittedal, fungerer veldig bra. 
FOTBALL – Planlegger neste sesong. Vil ansette 2 personer i 100% stillinger.  

11 Eventuelt 

 Politiattester: Etter at oppdatert rutine er lagt ut på hjemmesiden vår, sender Ole 
Gunnar fil til gruppelederne, som sjekker hvem som fortsatt er med og hvem som 
evt mangler. 

 Prosjektet med nye lys i lysløypa i Bjønndalen - kommer ikke i orden før Nittedal 
kommune har ordnet avtale med alle grunneierne. Dette tar tid 

 Snø produksjon i Bjønndalen. Oddleif er på saken og skal ha møte med Nittedal 
kommune 

 

 
AU 

 
 
 
 
 
 

 


