
 
 

 

Referat fra styremøte i Bøler IF 2. mars 2021, 1900-2100, Teams 

Møte innkalt av: Kjetil Digre, styreleder 

Møtetype: Styremøte 

Møteleder: Kjetil Digre, styreleder 

Referent: Marius Sigolsen 

Deltakere: 
Catharina Paulsen, Anette Wilberg, Per Inge Østmoen, Rune Lang, Ulf Eide, Marius 

Sigolsen, Jan Hagen 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Orientering/diskusjon:  

Godkjent. 

2. Referat fra styremøte 12. januar 2021 med eventuelle oppfølgingspunkter 

Orientering/diskusjon: Referat vedlagt. 

Håndball, oppfølging: 

Jobber videre med overgang til samme betalingsperiode som andre grupper. 

Morten i håndballen skal kontakte Marius for å finne en teknisk løsning.  

Håndballen innfører treningsavgift for kalender året. 

Godkjent. 

3. Bankrutiner, -kontoer mv. 

Orientering/diskusjon: E-post med vedlegg fra Jan 25. feb. Jan orienterer. 

Konklusjoner:  

Overgang til ny bank er i gang. Planlagt dato for overgang fra Landkreditt til DnB er 1. april. Alle nye 

kontoer er opprettet og klare. Jan orienterte om rutiner for gruppene når vi går over til felles driftskonto. 

Det ble besluttet at renter fra sparekonto tilfaller hovedstyret for å dekke andre kostnader på gebyrer og 

andre økonomiske utgifter som hovedstyret dekker.   

4. Ulike former for medlemskap  

Orientering/diskusjon: Medlemskontingenter 2021 (vedlagt). Marius innleder.  

  

Konklusjoner:  

Vi legger frem forslag til nye medlemsnivåer og satser på årsmøtet basert på notat.  

5. Ungdomsråd, -representanter 

Orientering/diskusjon: Etablering av ungdomsråd (vedlagt). Marius innleder.  

  

Konklusjoner:  

Vi tar sikte på å etablere ungdomsråd på sikt. Gruppene skal i 2021 rekruttere et styremedlem som er 

ungdomsrepresentant.  

6. Lov og lovarbeid 

Orientering/diskusjon: E-post med vedlegg fra Per Inge 26. feb. Per Inge innleder.  

Konklusjoner:  

Friidretten foreslår lovendring knyttet til beskrivelsen av gruppenes ansvar . Flertallet stemmer imot 

forslaget. Klargjøringen friidretten etterspør kan eventuelt vurderes i organisasjonsplanen. 

7. Regnskap og styrets beretning 

Orientering/diskusjon: Regnskap og styrets beretning 2020 for godkjenning (vedlagt). 

  

Konklusjoner: Regnskap og styrets beretning godkjennes.  



 
 

 

 

8. Eventuelt 

Orientering/diskusjon: 1. Paraidrett 

 2. Ny kiosk på Haraløkka 

Konklusjoner:  

1. Gruppene starter arbeidet med å tilrettelegge for paraidrett. Parautøvere betaler en fast 

aktivitetsavgift til klubben og kan delta i flere idretter. Gruppene kan telle disse som aktive 

medlemmer i samordnet rapportering.  

2. Fotballgruppa får tillatelse til å sette opp en ny kiosk rett utenfor klubbhuset. Fotballgruppa går 

videre med prosessen og innleder dialog med Oslo kommune. 

 


