
Referat fra årsmøtet i bedriftsidrettslaget Meteorologen 
26. feb. 2008 kl. 14.00 i store møterom, Blindern 
 
Tilstede: Tone, Jan Inge, Per Helmer, Helen, Elin, Solfrid, Leif og Rune R. 
 
Leder i idrettslaget Tone B. Husebye ønsket velkommen. 
 
Sak 1.  Valg av møteleder: Tone 
 Valg av sekretær: Elin 
 
Sak 2. Godkjennelse av innkalling og saksliste. 
 
Sak 3. Gjennomgang av årsrapporter for 2007 
 
Referat fra årsmøtet i 2007 ble godkjent uten videre kommentarer. 
 
Rapportene omfatter en generell del fra leder og rapporter fra gruppene for volleyball, 
aerobic, fotball, friidrett, løpetrening, klatring, orientering og fra kasserer. 
Kommentarer til de enkelte rapporter: 
 
Generell del:  
En fin gjennomgang her fordel på månedlig aktiviteter.  
Spørsmål om hvor mange styremøter har vi hatt? Vi tror det er 5. Ref. antall referater = 5. 
 
Volleyball: 
Vi kom på 3.plass i serien i fjor, men ble av en eller annen grunn ikke invitert til 
kvalifiseringskamp til 2. divisjon. Solfrid har sendt forespørsel om dette til OBIK, men ikke 
fått svar. Det hadde nok uansett ikke vært aktuelt pga litt mangel i deltakelsen til kamper for 
denne sesongen. Vi ligger an til 2. eller 3. plass i år. Laget bør bli internt enig om et evt. 
opprykk, for at vi hele tiden stiller som et fullt og stabilt lag på kamper. 
 
Aerobic: 
Aerobicen virker mer stabil i år med flere utøvere. Sommertrening ble ikke gjennomført. 
 
Fotball: 
Det ble stilt spørsmål om hvorfor de ikke deltar i serie i og med treningene er så stabile. Det 
er i hvert fall rom til å melde seg på. 
 
Friidrett: 
Det består i dag av Holmekollstafetten. Til informasjon var tiden for stafettlaget som deltok i 
fjor 19 minutter svakere enn rekorden til herrelaget. Dato for Holmekollstafetten i år er 8. 
mai. Det ble etterlyst andre aktiviteter for friidrett. Jan Inge skal i hvert fall finne regler for 
idrettsmerke å legge ut på Innblikk. Løpetreninga har på en måte gått over i trening-i-
arbeidstiden.  
 
Joggetrening (og trening i arbeidstiden): 
Helen har skrevet den. Det burde egentlig også vært rapport fra de andre aktivitetene for 
trening i arbeidstiden. Gågruppa og trening på Domus Athletica. Dette skal vi følge opp til 
neste år. Det har ikke vart så lenge og vi har ikke samlet inne noe statistikk enda for hvordan 
dette fungerer. Annet enn at det er lister i resepsjonen, som vi skal gå gjennom. Det er for 



øvrig viktig å skrive seg på liste hvis du trener i arbeidstiden. Vi vet at det er flere deltakere 
nå enn det var før. Bra! 
 
Klatring: 
Klatregruppa er ”nedlagt” eller ”lagt på is”? Vi sier at den er nedlagt. Regnskapet er gjort opp. 
Det er selvfølgelig fritt for å etablere den igjen. Det ble også foreslått å ha det som et enkelt 
dagsarrangement.  
 
Orientering: 
Kommentar om at dette er en svært aktiv gruppe. Et spørsmål om å løpe for Meteorologisk 
Institutt – er det samme som å løpe for Meteorologen? Det burde det jo være. 
 
Det er ingen årsrapport fra skigruppa: 
Den er for tiden inaktiv. Et spørsmål om styret skal finne en ny gruppeleder? Det hadde vært 
en fordel også med tanke på å ha en ekstra ressursperson på skidagen. Vi vet at det har vært 3-
4 stykker som har startet for oss denne sesongen, der Jarl Andersen har hatt flest starter. 
 
Årsrapport fra kasserer: 
Den er ny for i år. Veldig bra Per Helmer! I tillegg er det referat fra ekstraordinært kretsting i 
OBIK som Per Helmer deltok på. Hovedsaken her var blant annet bygging av ny hall på 
Voldsløkka. 
 
Årsrapportene ble godkjent. 
 
Sak 4. Regnskap for 2007  
Ingen kommentarer fra revisorer, revisjonsberetning ble lagt ved. Se ellers årsrapporten fra 
kasserer. Regnskapet ble gjennomgått. Kasserer gikk igjennom utvalgte poster. Regnskapet 
har 13619 i overskudd. Vi har også forholdsvis høy varebeholdning i år. Mineralvannsalget 
har også økt noe i forhold til i fjor. Omsetningen av varmdrikk er bra. Ellers må det 
kommenteres at det har vært en nedgang i antall medlemmer (fra 105 i 2006 til 58 i 2007), 
derav nedgang i inntekter fra medlemskontingent. (Rett referat – misforståelse her). Vi har 
deltatt på 3 dugnader for Klimadivisjonen, det har gitt oss mer inntekter igjen.  
 
Årsmøtet godkjente regnskapet. 
 
Sak 5. Forslag til årsmøtet 
- Forslag fra styret 2008 om betingelser for dekning av startkontingent. Dette er ikke en 
vedtektssak. Forslaget ble godkjent med noen endringer i ordlyden. ”I tillegg dekkes 
ytterligere startkontingent for de som deltar på dugnad” – setningene med pool slettes.  
- Fra 1/1.2009 fjernes støttemedlemmer. 
- Det ble tatt opp at det bør gjennomføres tiltak for å opprettholde antall medlemmer. Vi på 
holde på de medlemmene vi har, innføre tiltak som sak på innblikk, snakke med nyansatte og 
sende ut giroer til pensjonistene. Vi har mistet flere medlemmer pga naturlig avgang, 
dessverre.  
- Vi har fått flere henvendelser ang. å starte nye grupper (f. eks. gokart, golf, tennis, bowling 
m.m.). Dette stiller vi oss selvfølgelig positiv til. Det må imidlertid finnes en gruppeleder som 
etablerer /drifter gruppen på basis av et antall interesserte metno’ere. 
 
 
 



Sak 6. Budsjett for 2008  
Budsjettet ble gjennomgått. Noen rettinger ble gjort i forhold til regnskapet i fjor. Blant annet 
mer inntekter på varmdrikk. Vi regner med mineralvannforbruket holder seg på dagens nivå 
(litt lavere enn foregående år). Det vil i tilegg bli beregnet med en planlagt økning på 
flaskepris til 15 kr i løpet av året. Prisen per flaske i dagligvarebutikker er også nå 12 kr, så vi 
kan med god samvittighet øke prisen etter hvert.  
 
Rettinger i budsjett: Inntekt på varmdrikk = 10 000 kr og inntekter på mineralvann = 10 000 
kr, inntekter fra dugnad = 5000 kr. 5000 kr mer gis i budsjett til volleyballaget for å kjøpe 
drakter og en volleyball til. Driftsbudsjettet ble dermed økt til 153 700 kr fra 148 700. Se nytt 
vedlegg budsjett 2008. 
Budsjettet ble godkjent av årsmøtet med disse rettingene. 
 
Sak 7. Valg av styre, revisor og valgkomite: 
 
Valgkomiteens forslag ble lagt frem.  
 
Styremedlemmer: 
Leder   Tone B. Husebye (gjenvalg) 
Nestleder  Jan-Inge Hansen (ikke på valg) 
Kasserer  Per Helmer Skaali (gjenvalg) 
Sekretær  Elin Lundstad (ikke på valg) 
Styremedlem  Svenn Arne Alm (velges for 2 år) 

Rune Bøe (gjenvalg) 
   Rune Ringberg (ny) (velges for et år) 
    
Revisorer: 
 
Kjetil Bjerk (gjenvalg) 
Stein Kristiansen (gjenvalg) 
 
Vara: Gunn Nygård (ny) 
 
Valgkomite: 
 
Anne Eriksen (gjenvalg) 
Leif G. Olonkin (gjenvalg) 
 
Alle valg var enstemmige. 
Helen Korsmo går ut av styret etter 4 års god og trofast tjeneste. Tusen takk for all jobb du har 
gjort. 
 
 
Vedlegg: Revisjonsberetning 
    
      
 
          
 

Elin Lundstad, 27.02.2008 


