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Styret 2012 - Leder: Rune Larsen 

- Nestleder: Jan-Inge Hansen 

- Kasserer: Kjetil Bjerk 

- Sekretær: Magnus Drivdal 

- Styremedlem 1: Sven-Arne Alm 

- Styremedlem 2: Rune Ringberg 

- Styremedlem 3: Karianne Ødemark 

Antall medlemmer - 47 betalende medlemmer i 2012 

Grupper - Volleyball: leder, Siri Spjelkavik 

- Fotball: leder, Yngve Øen. Tok over lederrollen 

i 2012 etter at Ole Vigenes trakk seg tilbake. 

- Kondisjon: leder, Jan-Inge Hansen 

- Kettlebell: leder, Rune Bøe. Gruppa ble 

avsluttet sommeren 2012 da Rune Bøe sluttet 

på Meteorologisk Institutt. 

- Orientering: leder, Mariken Homleid. Ny leder 

for gruppa i 2013 vil være Ivar Seierstad 

- Sjakk/Spill: leder, Jan-Inge Hansen 

Aktivitet - Skidag med skifest i mars. 46 deltakere var med 

på skifesten. 

- Holmenkollstafetten i mai. 15 løpere løp oss inn 

til en 979. plass. 

- Sykle til jobben aksjonen ble avholdt i perioden 

15. mai til 15. september. 67 deltakere syklet 

/gikk totalt 23289,5 km i forbindelse med 

aksjonen. 

- Meteorologens sommerdag ble arrangert i 

begynnelsen av juli. Rundt 20 medlemmer ble 

med på tur ut til Hovedøya. 

- Arrangerte 5 BootCamp treninger på høsten 

som et forsøk på ny aktivitet etter at det ble slutt 

på Kettlebell. BootCamp vil fortsette utover 

våren i 2013. 

- Det ble opprettet en sjakk/spill-gruppe. 

- Bedriftsidrettslaget fikk sitt eget 

organisasjonsnummer og ble registrert i 

frivillighetsregisteret. 

- Gruppenes aktiviteter finnes i gruppenes egne 

årsrapporter. 

- Drifter brus og varmdrikkeautomat i 

hovedhuset. 

- Administrasjon i forbindelse med leie av 



idrettshallen på Sogn videregående skole. 

- Administrasjon i forbindelse med 

idrettsregistrering i Oslo bedriftsidrettskrets og 

Norges idrettsforbund. 

- Deltakelse på kretstinget til Oslo 

Bedriftsidrettskrets i slutten av mars. 

- Oppdatering av bedriftsidrettslagets 

hjemmesider: wiki.met.no/idrettslaget/start 

 

Investeringer - Brukt bordtennisbord og nett. Det vil bli 

opprettet en bordtennisgruppe i 2013 

 

Utstyr - Brusautomat i 3. etasje i hovedhuset. 

- Varmdrikkeautomat i 2. etasje i hovedhuset. 

- Kjøleskap plassert på FOU. 

- Fryseboks overtatt fra kantina til FOU for salg 

av is til sommeren. 

- 2 stk feltthermoser. 

- 2 stk stoppeklokker. 

- Gruppene har noe  utstyr.  

 

Utfyllende kommentarer - Tilbud til ansatte på Meteorologisk Institutt: 

 Mulighet til trim/trening i arbeidstiden. 

 Rabattavtale med treningsstudio 

Friskis&Svettis og Elexia. 

 Rabattavtale med sportsbutikken Oslo 

Sportslager.  

- Rabattavtale med Milslukern for medlemmer 

med eget rabattkort. 

 


