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Deltakere: Julia Lutz Ketil Tunheim Henning Kristiansen Hanne Heiberg
Mai-Linn Finstad Svehagen Trond Sigvald Hetland Kjetil Bjerk

Ikke møtt: (ferieSven-Arne Alm

Agenda
● Ski- og aktivitetsdag
● Yoga
● Årsmøte
● Budsjett og regnskap
● Evt

Notater
● Budsjett og regnskap

○ Kjetil skal sluttføre regnskapet på lørdag. Så skal han skissere et forslag til
budsjett, som sentralstyret (oss) kan diskutere i forkant av årsmøtet, hvor det
godkjennes formelt.

○ Kan bli mer utfordrende i år pga. økte kostnader. Yogaen har vi fått ganske
billig ift. markedet. Bootcamp har gått opp i pris. Medlemsprisen for OBIK har
gått opp med et par tusen. Osv. Vi må gjerne korte ned med et par uker for
både bootcamp og yoga.

○ Vi har en diverse-post til utforutsette utgifter, men den er satt til 0
○ Budsjettet i år blir ganske tomt? Å utsette yoga til høsten hjelper. Neste år kan

bli trangt budsjett.
○ Volleyballen brukte flere penger enn budsjettert. Kjetil pleier å estimere

økning i leieprisen.
○ Kjetil lager en side for årsmøtet på wikien.

● Yoga
○ Får mest sannsynlig ikke starta opp før til høsten. Må sjekke opp og lage en

ny avtale.
■ Kan vi sette inn ekstra ressurser og prøve å ordne det tidligere?
■ Sven-Arne spør AktivPT som har sagt de kan tilby yoga
■ Mai-Linn vet at HaiYoga, hvor Iris har jobba, kan tilby instruktører
■ Hanne har hørt fra Benedikte på HR at hun kan kjenne til noen

○ Har ikke fått faktura fra Iris for yogaen i 2022. Kjetil trenger det til regnskapet.
Mai-Linn kan prøve å estimere basert på antall ganger det ble holdt.

○ 24,000 var budsjettert i fjor for yoga.
● Aktivitetsdagen: hvem gjør hva?

○ Aktivitetene:
■ Skitur (kort og lang): spør Svennis om lang, Ketil er vikar
■ Gåtur: Hanne?
■ Klatring: Nico
■ Frisbeegolf: Trond
■ Slalom på Tryvann: Mai-Linn
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○ Ansvar ble fordelt til andre utover styret også. I fjor var det litt usikkerhet rundt
f.eks. skituren, de ble flere forskjellige ruter.

○ Vi har pleid å ha et google form, hvor deltakere kan velge hvilken av de
offisielle aktivitetene de vil bli med på.

○ Hva er en halv dag? Avspasere fra 8 til 12. Føre på «Trening i arbeidstida.»
○ Grilling fram til 15. Det setter litt grenser for aktivitetene.

■ Spise lunsj før vi drar?
■ Må avklare litt mer konkret med kantina.
■ Avspasere en time tidligere for å få dette til å gå opp? Får vi lov til det?

Snakke med ledelsen
● Årsmøte

○ Må avholdes før 31. mars. Tentativt siste uka i mars.
○ Setter av to timer, blir ofte ferdig før.
○ Unngå maritim workshop. Torsdag 30. mars? Hvis Sven-Arne kan.
○ Innspill

■ Føring av aktivitetsdag på «Trening i arbeidtida»
● Evt.

○ Kontingent
■ Øke kontingenten fra 200 kroner? Må ta opp på årsmøtet. Henning:

hvor mye koster bedriftsidettslagenes kontingenter der ute?
■ Kan vi sette opp kontingenten for i år, eller kan vi bare sette opp neste

års kontingent?
○ Ekstra kasserer, revisorer

■ Hanne: vi er lovpålagt å ha to som har tilgang til kontoen? Kjetil: det
går dypere og blir tungrodd, for to skal godkjenne enhver betaling. Det
blir flere utfordringer. Den andre skal være utenfor styret (Tine).

■ Skal vi skifte en revisor til å være kasserer #2? Det er i vedtektene at
vi skal ha to revisorer. Skal vi endre på det, må årsmøtet gjøre det.

■ DNB har et tilbud for å ordne regnskap for bedriftsidrettslag. Koster
gjerne ca. tusen i året. Verdt å sjekke ut

■ Kjetil: å ha to kasserere er ment som en underslagsforsikring. Det er
for å hindre at noen betaler til seg selv eller kjente.

■ Dette er altså noe helt annet enn en vikar/backup, som var det vi sikta
mot.

■ Kjetil kan ikke ta stilling til dette spørsmålet nå, og må vurdere det i
mere detalj.

■ Hva med å gi en ekstra person innsyn i kontoen / se hva vi har. Har
Svennis innsyn? Ja, hvis han spør Kjetil. Det hadde vært fint å få en
ekstra person som kan økonomi til å få innsyn i kontoen.

○ Tilskudd fra instituttet
■ Hvordan får vi økt tilskuddet, siden kostnadene øker? Må snakke med

HR-sjefen. Det er satt av 70 tusen i år. Dette blir mindre verdt år etter
år. Vi bør komme med noen tall om økte utgifter for å starte å
diskutere økte midler.

○ Agresso og styremøtene våre
■ «Tjenestemannsorganisasjon» 101400

○ Årsmøtemiddag



■ Vi pleide å gå på Egon på Ullevål stadion en gang i året, for
sentralstyret og gruppelederne. Vi hadde en post på 2500kr fra
instituttet for det. Det har vi ikke gjort siden før korona.


