
|24. aug. 2022 Styremøte B.I.L.
Deltakere: Ketil Tunheim Julia Lutz Sven-Arne Alm Henning Kristiansen
Hanne Heiberg Mai-Linn Finstad Svehagen

Ikke møtt: Trond Sigvald Hetland Kjetil Bjerk

Notater
● Sandvolleyballturnering på torsdag

○ Sven-Arne har begynt å male benker, ett til hvert lag.
○ Partytelt? Vi dropper det siden det blir fint vær -> vi har nok skygge ved

Avlastningsbygget.
○ 6 påmeldte lag, 4-5 uten lag som kan fordeles på eksisterende lag (Drifters,

MK).
○ Mai-Linn fikser frukt og diverse rigging. Ted Torfoss tar med dommere. Da

trengs det bare bord og vann.
○ Grilling:

● Bootcamp med ny instruktør
○ Fungerte veldig bra med nye instruktører (Henriette fast og Roger som vikar).
○ Firmaet hadde også yogainstruktører.

● Medlemslister og registering av nye medlemmer
○ HR tar seg av å registrere nye medlemmer (hvem som skal trekkes

medlemsavgift fra lønna). Kjetil hadde ansvaret fram til sykemelding.
○ Mailinglista har blitt holdt oppdatert av Kjetil, og er nylig vedlikeholdt av

Hanne. Mailinglista hadde fem flere medlemmer enn medlemslista, og dette
er gjerne pensjonister.

○ Disse listene er bare Oslo-medlemmer. Hanne legger til dette i navnet.
● Vi har flere t-skjorter igjen

○ Vi har brukt noen til stafetten, men har en god del igjen. Skal vi selge dem
enkeltvis, skal vi ha dem for stafetten, eller skal de være vervepremie?

○ Ketil foreslår å selge dem for 100 kr stykket.
○ Hanne foreslår å nevne dem på den ukentlige idrettsmenyen. Julia er enig.
○ Kontaktperson er Sven-Arne som har nøkler. Man betaler via Vipps til

nummer (.....)
● Halleie for inne-fotball Blindern VGS

○ Kjetil tok kontakt med skolen og ordna kontrakter. Kontaktperson ved skolen
er Ann-Mari Kristoffersen.

● Yoga
○ Vi har brukt opp pengene for i år, så det blir ikke mer yoga på en stund.
○ Vi har også mulige instruktører fra firmaet som Iris jobba for.
○ Det kan være rom i budsjettet for å bruke penger på flere yogatimer siden vi

ikke hadde bootcamp i vår. Det er stor interesse for yoga.
● Sykkeldagen september

○ Ketil er ansvarlig, vi planlegger å avholde dagen i slutten av september.
○ Hva med torsdag 15. september?

● Discgolf
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○ Henning lurer på om dette var Kjetil sitt prosjekt.
○ Andre: Snorre (slutter), Trond (på reise), Vegard (kantina), Tommy (drift)
○ Vi avventer om det dukker opp noen som kan arrangere dette

● Utenfor Oslo
○ Mailinglista bedriftsidrettslaget@met.no kun for Oslo. Be Kjetil (som er eier)

om å legge til Oslo i navnet?
○ Vi vet for lite om Bergen og andre aktiviteter utenfor Oslo. Ta kontakt på epost

og finn ut.

Gjøremål
Ketil: nevne salg av t-skjorter på en idrettsmeny
Hanne: legger til «Oslo» i navnet til mailinglista
bedriftsidrettslaget-meteorologen-medlemmer@met.no
Mai-Linn: Snakk med kontaktpersoner i Bergen
Sven-Arne: Spørre Tommy om discgolf
Ketil: Finne vipps-nummeret til Bedriftsidrettslaget.


