
|16. mar. 2022 B.I.L styremøte
Deltakere: Hanne Heiberg Ketil Tunheim Kjetil Bjerk Mai-Linn Finstad Svehagen
Sven-Arne Alm Mathias Nipen
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Notater
● Oppsummering aktivitetsdagen

○ Ble arrangert:
■ Lang skitur fra Frognerseteren via Kobberhaughytta til Sognsvann
■ Kort skitur
■ Gåtur fra Hovedbygget via Frognerparken til Aker brygge
■ Ballspill i hall: badminton, volleyball, bocca, fotball. Badminton og

volleyball var suksess. Bocca fungerte ikke så bra, det ble ikke fotball.
○ Flere gjorde sine egne aktiviteter som ikke var arrangrert av

bedriftsidrettslaget:
■ Discgolf
■ Gåturer
■ Snowboard
■ Skitur

○ Siste påmeldingen til grilling kom veldig sent (1 time før), de trenger info
tidligere enn det! (Men de svarte ikke på spørsmål om når de trengte
tilbakemelding.)

○ Veldig bra tilbakemelding fra Roar og Oddvar ang. å arrangere denne typen
aktivitetsdag. Stor suksess målt i antall deltakere. Instituttet dekket utover
bedriftsidrettslagets budsjett:

■ Mat fra kantina
■ Leie av ballspillhall (3000 kr)
■ Fri fra jobben for alle som ville

○ Aktivitetsdagen som en “mingledag” er veldig positivt. Gi ansatte mulighet til å
møte andre utenfor egen avdeling/gruppe.

○ Lage dokumentasjon som kan brukes for å arrangere aktivitetsdag igjen neste
år, og spare tid? Chat fungerte veldig bra, men det ble litt kaotisk. Sven-Arne
dro mye av lasset.

○ Flytte neste års dag til uke 7? Altså to uker tidligere, og før vinterferien, for å
få bedre skiføre. Fortsatt mulig å gå ute, og vi kan ha mat inne i Tallhall. Vi ser
det an på sikt.

● Holmenkollstafetten 2022
○ Akkurat nå har vi 11-12 påmeldte, og trenger minst 3 til for å få fullt lag.
○ God tilbakemelding når vi spør direkte, mindre tilbakemelding fra blest alene.

Vi får ikke sende fellesmail til alle. Men vi kan sende fellesmail til avdelingene.
○ Mikslag: vi oppfyller kravet for «mikslag, flertall menn». Hadde vært flott om vi

fikk til to lag en gang.
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https://drive.google.com/open?id=1Xi98yUBkq5_naJetAh_Of-Pm85Sp2pPP&authuser=0


■ Koster ca. 3500 kr for å melde på ett lag. Vanskelig å se for seg at vi
betaler for / får midler til å støtte det å ha to lag. Gjør vi en ren
kost/nytte-analyse, får vi så mye tilbake fra disse pengene?

○ Vi har ukentlige løpegrupper på torsdager. Mathias og andre løper tirsdager
inne på Bislett. Kan dette koordineres sammen og kobles til
Holmenkollstafetten? Et flerårig prosjekt for å bygge opp interessen og
entusiasmen for

○ Etter stafetten har vi ofte hatt pizza. Vi har satt 5000kr totalt til stafetten,
hvorav 1500kr er til maten i etterkant.

○ Fundraising: selge boller på jobben?
○ Trøyer: vi fant en hel del gamle «feilproduserte» som vi fikk gratis fra

produsenten. Vi har også et restlager av de «gode», men det er ikke så godt
utvalg av størrelser.

○ Mathias Nipen tar ansvar for holmekollstafetten 2022.
● Sykle til jobben

○ Hanne tar ansvar for denne. Starter 15. mai, men det er en søndag rett før en
inneklemt mandag, hvor mange tar fri, Hanne inkludert.

○ Tromsø sier også at dette er en ok tid for å starte med alminnelig sykling.
○ Bleste om dette fredag 13. mai.
○ Boller og brus og bananer utenfor hovedbygget den 15. mai? La oss heller ta

frukt og jus.
○ Printet ut plakat for å skrive ut og henge opp ved sykkelskuret, og også i

Tromsø og Bergen. URL til hvor man logger inn. Hanne lager forslag til plakat.
○ Serveren som nettsida var på, er nede. Hanne snakker med Siri Spjelkavik

om alternativer.
● Volleyballdagen

○ Gjennomføre før banen forsvinner (men det gjør den nok ikke i år!)
○ Siste uka i august (25. august), evt. i juni. Vi går for august som førstevalg.
○ Mai-Linn tar hovedansvar for 2022.

● Sommerdagen
○ Vanligvis i juli. Forslag 6. eller 7. juli.
○ Vi foreslår at Henning tar hovedansvar for denne dagen.

● Sykkeltur til Skjennungen/Skjennungstua
○ Det har vært litt kalde forhold de siste gangene. Skal vi holde den litt tidligere i

år? Hva med siste halvdel av september?
○ Ketil tar hovedansvar for sykkeldagen.

● Forslag: discgolf
○ Diskuterer mer på neste møte

● Annet: budsjett
○ Vi har underskudd per nå. Kjetil har satt opp et forslag til budsjett hvor vi

opprettholder de aktivitetene som vi har. Vi har ikke råd til å dekke utgifter
utover dette.

○ Vi får 70 tusen per år fra instituttet.
○ Vi får 18 tusen i medlemskontingent.

● Annet: blesting
○ Blest-artikkel om BIL, hvilke aktitiviteter man kan bli med på.
○ Vi har hatt kaffeinfo tidligere.



Gjøremål
Skrive dokumentasjon om arrangering av aktivitetsdagen
Artikkel på Blest om BIL
Hanne lager forslag til plakat om sykkeldagen.


