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Referat AU-møte nr. 3/17  
 

Tid:   1.mars kl. 20.00 – 22.00 
Sted:   GIF-huset 
Tilstede:  Tone Holme, Svein Hageselle, Sven Reme, Gunnar Almklov, Oddleif Dahlen, Jorolv Berg, Bente Mari 

Mortensen og Åse Marit Hansen  
Forfall: Ole Gunnar Drabløs 
Møteleder:  Tone Holme 
Referent:  Åse Marit Hansen 
Neste møte:  ons. 5. april 2017 20:00 – 22:00  
 

Sak nr. AGENDA Ansvarlig 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent  

 

2. Referat fra forrige AU møte 1. februar – Godkjent, med info om minne om  Info 

3 Orienteringssaker 
Naboen og klagesak til NK 

 Naboen til Li anlegget har anket kommunens svar og klaget videre til fylkesmannen i 
Akershus.  

 Det er forventet at Nittedal kommunen vil omregulere hele Li området iløpet av 
2017. 

 Naboen har også lagt inn en klage på utvidelse av begge verandaene på GIF-huset 
 
CA og navnebytte 

 Nytt navn er nå MX klubbservice  
 
123 klubb, AU er ikke fornøyd med tilbudet 

 Hjemmesiden til Gjelleråsen IF er blitt et sted hvor man søker informasjon, rutiner, 
årsmøteinformasjon osv. Ikke et sted hvor man legger ut nyheter. Det er denne 
delen 123 klubb er opptatt av å utvikle. 

 Facebook er blitt informasjonskanalen for gruppene – hjemmesiden blir ikke brukt 

 Supporten fra 123 klubb er ikke som forventet og avtalt 

 Brev sendt til 123klubb hvor vi beskriver våre utfordringer. Vi avventer svar og 
tilbakemelding fra leverandøren 

 

 
 
 
 

INFO 

4 Oppfølgingssaker 
Gjelleråsen IF info brosjyrer 

1) Velkommen til GIF – legge til alle sponsorer / A5 format. Brosjyren sendes Tone 
for godkjenning etter siste justeringer 
2) Tillitsvalgt i GIF – Godkjent / trykkes og sendes ut til gruppene for utdeling 

Støttemedlemmer 

 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. 

Prosessen videre med kommunedelplanen 

 Første møte avholdt i regi av kommunen. Det var et allmøte for hele kommunens 
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befolkning. GIF har gitt sine innspill til Nittedal Idrettsråd som fremmer de videre til 
Nittedal kommune. 

Gjelleråsen IF sin aktivitetskalender 

 Oppdateres av Gunnar. Presenteres i AU før HS. 
Mcash og Vipps               
Mcash og Vipps slår seg sammen. Betyr foreløpig ikke noe for gruppene, men fotball har 
allerede etablert Vipps som sitt betalingssystem. 
Forslag til Retningslinjer for bruk av sosiale medier 
Gjennomgått i møtet. Info sendes ut til gruppene via Facebook og legges ut under rutiner på 
Gjelleråsen IF Hjemmeside. 
Bjønndalen 
Prosjekt utskifting av lys i lysløypa. Mangler signert avtale med grunneier. Eksiterende avtale 
mellom kommune og grunneier er ikke å oppdrive.  Søknaden om spillemidler blir sendt inn 
uten denne avtalen og prosjektet settes i gang. Risk dersom GIF at prosjektet ikke får 
spillemiddelstøtte: 20% av spillemidlersøknaden og mva kompensasjon; ca kr 600.000 – 
700.000. 

5 Regnskap 2016 
 Regnskapstallene for 2016 ble gjennomgått (Vedlegges??) 

 GIF er en veldreven klubb med godt resultat for 2016.  

 Penger vil bli satt på sikringsfond 
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6 Fotball / innebandy og Coca Cola avtalen 
Ny avtale signert – denne er kun mellom fotball og Coca Cola 
Fotball 80 %- Innebandy 20 %. 

Tone 

8 Eventuelt 
Sommerfest - dato 
Samme sommerfestkomite som i fjor, med Gunnar som sjef 

 
Gunnar 

 
 

   

   

   

 
 

 


