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Orientering fra gruppene
Utgikk i dette møtet da hovedfokus var gjennomgang av årsregnskap og budsjett.
Gjennomgang budsjett/utkast årsregnskap
Under budsjett ble følgende momenter diskutert:
1. Overføring Ishockey Elite
Hovedstyret innstilte i forrige hovestyremøte på overføringer for sesongen 2017/18 stor kr 500.000. I
etterkant har årsmøtet i Ishockey Elite fremlagt og vedtatt et budsjett som nødvendiggjør overføring stor kr
600.000. Budsjettet for sesongen 2016/17 var kr 600.000, hvorav ca kr 90.000 gikk med til å dekke etterslep
av kostnader for sesongen 2015/16. Leder Ishockey Elite meddelte i forrige hovedstyremøte at man forventer
å holde seg innenfor budsjett dersom det ikke blir kvalik-kamper. Flere stilte spørsmål ved hvorfor det er
nødvendig med overføring på kr 600.000 dersom man i realiteten har klart seg med kr 510.000 denne
sesongen. Styret i Ishockey Elite har blitt bedt om å utarbeide en prognose for forventede inntekter/
kostnader ut sesong i forbindelse med regnskapsrapportering for februar 2017.
Det ble videre diskutert løsninger som å vedta overføring på kr 500.000 med opsjon på ytterligere kr 100.000
etter dokumenterte behov, legge føringer på reise bortekamper (buss istedenfor fly) etc.
Det ble enstemmig vedtatt å avvente endelig innstilling for overføringer til prognose for sesongen er mottatt
og analysert.
2. Overføring A-lag kvinner (fotball, ishockey) – prinsippdiskusjon etter innspill mottatt fra gruppeleder fotball
Ishockey fikk to damelag i sesongen 2016/17 og fotball vil ha damelag for 11’er-fotball i 2017-sesongen. Det
ble reist spørsmål om likestilling av kvinne- og herreidrett i klubben. AU har diskutert problemstillingen og
mener at siden inntak av disse lagene i klubben er gjort på initiativ og vedtak i gruppestyrene, herunder at det
fra gruppeleder ishockey i tidligere styremøter har blitt formidlet at inntak av damelag ikke skulle medføre
overføringer fra hovedlag, så må både sportslig og økonomisk side av aktiviteten håndteres av respektive
grupper.
Momenter som hvorvidt nivå på lagene skal ha noe å si for overføringer, kostnadsbelastning ved de ulike
aktivitetene etc ble diskutert.
Det ble enstemmig vedtatt at ingen overføringer gjøres til damelagene for sesongen 2016/17 (ishockey) eller
sesongen 2017 (fotball), og at denne prinsippdiskusjonen vedrørende fundament/tankegang om likestilling i
idretten bør tas opp igjen av hovedstyret for grundigere behandling ved senere anledning.
3. Budsjett hovedlaget forøvrig
Årsresultatet for 2016 har et positivt avvik sammenliknet med budsjett. Dette skyldes til en vesentlig del
positive avvik på inntektsposter som ikke var kjent for idrettslaget da budsjettet ble utarbeidet (offentlige
bidrag og eksterne leieinntekter). AU meddelte i hovedstyret at det innstilles på å skifte ut kunstgresset på
7’er-banen i 2017. Kunstgresset her ble lagt samtidig med 11’er-banen og er nå fullstendig utslitt samt uten
drenering. Banen vil ikke være spillbar kommende sesong. En rehabilitering av banen vil medføre nødvendig
bruk av opparbeidede midler i anleggsfondet og midler fra årsresultatet. Samtidig innstilles det på å
kombinere bruken av 7’er-banen med kunstis i vintermånedene. Kunstisen er planlagt enten ved bruk av
kjølematter eller rør liggende i bakken. 11’er-banen vil gi tilstrekkelig kapasitet til fotballgruppen i de
nærmeste 2-3 årene og kunstis på 7’er-banen vil derfor ikke ha innvirkning på denne aktiviteten. Utifra
planene som kommunen har for idrettsparken er det forventet at det frem i tid vil bli realisert flere
kunstgressflater som vil dekke det økende behovet på anlegget.
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Referat

Idrettslaget har blitt tildelt kr 1.000.000 fra Sparebankstiftelsen DnB til etablering av isrink. Som kjent er det
store usikkerhet rundt planene for Løren idrettspark og etablering av isrink forespeiles å kunne ta flere år å
realisere. Nytt kunstgress vil kunne realiseres sesongen 2017 og kunstis sesongen 2017/18 om det vedtas på
årsmøtet i mars.
Det ble enstemmig vedtatt å innstille til årsmøtet å rehabilitere kunstgresset på 7’er-banen samt investere i
kunstis dersom forutsetningene for dette er tilstede.
Det ble videre vedtatt at AU og administrasjonen må jobbe frem mot årsmøtet med å innhente flere anbud på
nevnte investeringer, ha dialog med Sparebankstiftelsen om alternativ bruk av midlene og med kommunen
om påkobling av kjøleanlegget til ishallen.

Anlegg
Flerbrukshall:
TF redegjorde for at det i forbindelse med offentliggjøring av varsel om reguleringsplan fra PBE er levert en
høringsuttalelse med idrettslagets innspill ifht dette. TF redegjorde videre for at OIK, ISU og Bydel Bjerke har levert
høringsuttalelser i samme forbindelse.

Møtereferat
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