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Referat AU-møte nr. 1/17  
 

Tid:   4.januar 20117  
Sted:   Klubbhuset 
Tilstede:  Tone Holme, Jorolv Berg, Svein Hageselle, Sven Reme, Gunnar Almklov, Oddleif Dahlen, Ole Gunnar 

Drabløs 
Forfall: Bente Mari Mortensen -, Åse Marit Hansen. 
Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Tone Holme 
Neste møte:  ons. 1.feb 2017 20:00  
 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent  

 

2. Referat fra forrige AU møte 19. oktober – Godkjent Info 

3 Oppfølgingssaker- til orientering 
Drift av GIF-huset 

 Det har vært en økning av utgifter på oppussing av huset og økte driftskostnader, og 
AU sin konto begynner å tømmes raskt.  
Større vedlikehold på tampen av året: oppussing av Biljardrom, kantine og squash 
vegg.  
Viktig arbeid siden det blir utsettelse av utvidelse av huset, i påvente av 
reguleringsplanen for området. 
Det lages utarbeides ett vedlikeholds budsjett for 2017 
 

NIR 

 Ber klubbene engasjere seg i Kommunedelplan for friluftsliv og idrett.  

 Minner om viktigheten av å foreslå representanter til NIR`s årsmøte 
 

 
 
 
 

INFO 
 
 

 
Svein 

Hageselle 

4 Økonomisk kostnadsfordeling av felles utgifter (hus, regnskap, etc). 
Endring av fordelingsnøkkel for gruppene ble presentert på forrige HS møte i november. 
Bakgrunnen er økningen i felleskostnadene og skjev fordeling mellom gruppene. 
 
AU v/ Jorolv, Tone og Oddleif har sett på den nye fordelingen på nytt, hvor man i tillegg til 
rene regnskapstall tar med medlemsfordelingen mellom hver gruppe.  
 
Vedtak: Nytt fordelingsmodell for kostnader for fellesutgifter er godkjent i AU – sendes 
videre til HS for endelig godkjenning. 
Se utkast 
 

 
 
 
 
 

5  Ny rutine for politiattester  
- Stig Pedersen fra skigruppa har etterlyst enklere rutiner for å bekrefte vedlegget for 

politiattestsøknadene ved innsendelse og fremvisning for godkjenning etter at søker 
har fått godkjent attest tilbake fra politiet til sin private adresse. Samtlige som har 
verv som trener, styremedlem, lagleder eller liknende er pålagt å ha slik attest av 
Norges idrettsforbund. Et vedtak som GIF har vedtatt også for samtlige av sine 
tillitsvalgte og ledere. 
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Vedtak fra AU som sendes videre til HS  

- Gruppeledere, og bare gruppeledere, får delegert ansvar med å signere vedlegget 
som skal sendes med søknad til politiet via www.politi.no . Vedlegget og beskrivelse 
finnes på GIFs nettsider. 

- Når godkjent attest kommer fra politiet til den enkelte søker så plikter søker å få 
attesten godkjent av idrettslaget ved enten å fremvise den personlig fremvise den til 
gruppeleder eller til Geir Tommy Hansen på GIF kontoret.  
 
Det er kun disse to som kan akseptere at attest er godkjent til bruk for GIF verv. 
Gruppelederen skal til enhver tid ha en oversikt over sin gruppe og status for 
attester. Ved endringer så skal Geir Tommy Hansen ha beskjed, for han er ansvarlig 
for hele det sentrale registeret for samtlige grupper i GIF. 

-   
- Alle som har godkjent attest skal oppbevare disse personlig for å kunne fremvise 

godkjent attest ved kontroll. Attester er godkjent for inntil 3 år fra utstedelsesdato 
fra politiet. 

6 Plan for Bjønndalen 
 

Oddleif presenterte plan for utskifting av alle lys i lysløypene i Bjønndalen, til ledlys, med en 
økonomisk plan, siden han ikke var på forrige møte. Skistyret er med i prosessen. 
Sparebank 1 har gitt grønt lys og NK har forhåndsgodkjent søknaden. 
 
Finansieringsplan og oversikt over løypenettet: se vedlegg 
 

Alle 

7 Ekstra støtte fra NOKAB- fordelingsmodell,-.  

Årets julegave til Gjelleråsen IF! Nokab gir kr 117 000,- til GIF og over 370.000 kr til 
frivilligheten i bygda fra "Nokab-andelen". Nokab er fra før hovedsponsor og gir her 
ett helt fantastisk bidrag. Bakgrunnen er at deres kunder har fått lov å velge hvem som 
skulle få kr 300,- hvis de tegnet ett års abonnement for Nokab. 
 
Vedtak til fordelingen, som sendes videre til HS 
Vi bruker fordelingsmodellen til grupper som allerede benyttes for 2016. 

 
 

 
JB 
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8 Planforslag- planprogram for kommunal del for idrett. Fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-
2013 
Viktig at GIF er med denne prosessen.  
Vedtak: 
- blir tema på Strategiseminaret 19.jan 
- det som kommer opp her blir behandlet i AU, som lager ett utkast som behandles på neste 
HS møte før det sendes til NIR 
- vi har representanter på kommunes møte 7. og 14.feb 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

Midler fra Grasrotfondet til de som trenger det 
Tone foreslår å ta kr 75 000,- fra grasrotmidlene til ett eget fond, som skal dekke opp for de 
som trenger ekstra støtte for å delta i våre aktiviteter. Det kan være alt fra overtrekks 
dresser, bagger til ski. Dette er i tillegg til containeren vi har. Her vil veien bli til mens vi går, 
men det er viktig å at gruppestyrer og trenere er orientert. Forslaget er at Geir Tommy 
administrerer dette. 
 
Vedtak: Foreslås på HS møte 
 

 

10. Valg av representanter til NIR `s årsmøte mars2017 
Vedtak: 
Vi foreslår følgende 5 representanter til HS møte: Oddleif Dahlen, Ole Gunnar Drabløs, 
Jorolv Berg, Åse Marit Hansen og Tone Holme,  

 

11. Eventuelt 
- Oddleif sender plantegningen over Skyttaområdet til OG/GA 

 

OD 

 
 

 


