
Hovedstyremøte mandag 21.09.15 kl 19 00 

Tilstede: Bjørn Ola Skavern, Oskar Sunde, Hanne Kvåle, Else Randi Kvåle (trim), Ove 

Nordberg (kajakk), Heidi Bekken (friidrett), Tone Dahlen (skigruppe), Per Anders Gjefsen 

(turn), Sverre Nielsen (helsesport), Pål Arne Sangnæs (fotball), Leif Tore Johansen 

(skøytegruppa), Kai Roger Bakken og Kari Opseth 

Forfall: Trude Larssen, Finn Staff 

 

28/15 Ny aktivitet i turngruppa 
 
Familien Gjefsen (Per Anders og Tor Erik) drar i gang en ny turngruppe eller mest 
aktivitet og lek, der målgruppa er 3-6 år (t.o.m. 1. klasse. Treningen vil foregå på 
Solvang skole tirsdager. Tilbudet vil bli annonsert på nettsidene og i barnehager. 
 

29/15 Orientering om kunstgressbane 
 
Banen er ferdig lagt og tatt i bruk. Lyset er på plass, men det mangler litt 
opplæring på bruken av lyset.  
 
Det skal være gjennomført en felttest sist uke, men rapporten mangler. 
Driftsavtalen med Polytan er ikke på plass. De svarer ikke på telefon eller mailer. 
Derfor er det holdt igjen penger.  
 
Det gjenstår flg arbeid: 

- Det mangler en sluse i nordre del av banen 
- Skilt ved inngang 
- Jobbes med å ruste opp veiene inn til anlegget 
- Lage avtale med grunneiere ift at flomvollen i nordre ende ligger på 

deres grunn 
 

Anlegget vil lande innenfor tenkt økonomisk ramme og det er kontroll på 
økonomien.  
 
Ordnet en avtale med Gran kommune om drift av banen. 
 
Offisiell åpning av anlegget i løpet av høsten – lørdag 10.10.15 
 

30/15 Leiekontrakt med Gran kommune 
 
Leder er ikke helt fornøyd med forslaget til leiekontrakten med Gran kommune – 
sum kr 75 000,- . Men ungdomsskolen har fått lov til å ta banen i bruk. Mulig at 
alternativet til leiekontrakt er ikke å leie ut. 
 
Det er enighet i kontraktsformuleringen om at kontrakten skal reforhandles 



neste år, når den nye barneskolen er på plass. 
 
Tatt driftsavtalen med Gran kommune i betraktning, at BIF bestemmer over 
banen og at det ikke er varme i banen, godtar BIF dette forslaget og avventer ny 
forhandling neste år.  
 

31/15 Forsikring av kunstgressbane anlegg 
 
Bjørn Ola har hatt møte med Gjensidige og gått igjennom div forsikringer BIF 
har. Forsikring av den nye kunstgressbane vil koste kr 18 000,-. Den største faren 
er hærverk og naturkatastrofer. Kun et fåtall har nøkler til anlegget. Det er ikke 
mange som forsikrer slike anlegget.  
 
Enighet om at BIF ikke forsikrer anlegget 
 

32/15 Åpning av kunstgressbanen  
 
Forslag til datoen er satt lørdag 10.10.15 
 
Norges Fotballforbund, Kommunen, Statens veivesen, entreprenører og andre 
som har vært involvert må inviteres. 
 
Forslag innhold; Klipping av snor, et par kamper/turnering, en seriekamp på 
slutten (1. div G 13 Brandbu – Lom) og snitter fra Lygna (på kvelden) og grilling 
med unger og foresatte (på dagen) 
 
Pål Arne og Bjørn Ola lager gjesteliste som må være klar til torsdag.  
 
Komitè; Pål Arne/fotballgruppa, Hanne og Bjørn Ola 
 
 
 

33/15 Investering fra skøytegruppa til rulleskøytebane på Jaren? 
 
Bjørn Ola, Leif Tore og Jaren har vært i kontakt ift til dette prosjektet. Banen er 
laget og blitt veldig fin.  
 
Spørsmålet er kr 100 000,- og BIF godtar dette, men det må lages en formell 
henvendelse fra Jaren IL og noen avtaler om bruk – selv om det egentlig ikke er 
lov på et nærmiljøanlegg.  
 

34/17 Trafikksikringsplan 
 
Idrettslaget har krav om at dette skal være på plass. Oskar tar saken. Han bruker 
andre idrettslag sin mal og lager noe lignede til oss.  
 

35/15 Leie av gymsaler 



 
Det er et puslespill å få tilgang på ulike gymsaler og det jobbes fortsatt med å få 
oversikt over alt. Kontakt Bjørn Ola Skavern hvis spørsmål.  
 

36/15 Dugnad vakthold ved Oktoberfestivalen 
 
Hanne har kontroll på listene, og det kan nå se ut som alle vakter er dekket opp.  

37/15 Mohagen bil leier banen under Oktoberfestivalen 
 
De ønsker å bruke grusbanen og toalettene våre under Oktoberfestivalen og 
betaler kr 10000,- for dette 
 

38/15 Orientering om medlemsarkivet 
 
Det har vært et stort og vanskelig arbeid å registrere alle medlemmer inn i det 
nye systemet, da gamle lister på Excel bl a har vært mangelfulle og unøyaktig 
ført.  
 
Videre ønsker Ove flere fra gruppene til å jobbe inn i systemene og nettsiden. 
Han holder gjerne kurs.  
 

Evt  Domene brandbuif.no blir overført fra Berner Consulting Sunde til 
Brandbu Idrettsforening. 

 Gran idrettsråd inviterer til dialogmøte i Gran idrettspark tirsdag 
22.09.15 vedr hva idrettslagene kan bidra med. Bjørn Ola stiller – flere? 

 

 

 

 


