
 
 
Møte i BIF AU onsdag 22.10.14 

Tilstede: Bjørn Ola Skavern, Hanne Kvåle, Finn Staff, Trude Larsen og Kari Opseth  

SAKER 

21/2014-
2015 

Økonomisk status 
• Fikk grasrotmidler i høst 
• Venter på kommunale anleggsmidler 
• Venter på LAM (blir fordelt av idrettsrådet på høsten 

BIF avventer med å dele penger til gruppene til LAM har kommet. Hvor 
mye som skal deles ut blir diskutert, siden vi er inne i finansiering av 
kunstgressbane. Bjørn Ola lager et forslag til fordeling.  
 
Gruppene skal få renteinntektene sine for fondsmidlene de låner bort. 
 
Vi deler ikke ut grasrotmidler i høst. 
 

22/2014-
2015 

Innmelding i Norges Bingo – og lotteriforbund 
 
BIF har blitt oppfordret fra Tekno Bingo Gran om å melde seg inn i Norges 
Bingo- og lotteriforbund. Det koster kr 800,- pr år (kr 400,- pr halvår). 
Medlemskap der vil bli vektlagt når søknad om bingoinntekter for 2015 blir 
vurdert. Enighet om at BIF melder seg inn. 
 

23/2014 
2015 

Status kunstgressbane   
 
I sluttfasen av masseutskiftningen (kalt fase 1 i utbyggingen). Økonomisk 
sett er vi i rute. Anbud for fase 2 blir lagt ut etter jul. Vi trenger ikke 
lånefinansiering før vår/sommer 2015. 
 

24/2014 
2015 

Status Lygna skisenter v/Finn 
 

• Bygget sendt ut på anbud. 
• 6 er spurt og 3 har takket nei. 3 har takket ja til å regne på det.  

 
Anbudsinnbydelsen har spesifikasjoner og en komitè jobber med økonomi.  
 

25/ 2014 
2015 

100-årsjubileeet 
 
Alle grupper oppfordres til å ha ulike jubileumsarrangementer for å 
markere at vi er 100 år.  
Jubileumsfesten blir lørdag den 16.05.15 og en markering i Storstua fredag 
15.05.15  
 



 
 

Evt • Det har i løpet av sommeren kommet ny rutine for innhenting av 
politiattester. Den siste rutinen som ble lagt ut er ikke ajour, men 
undertegnede og Hege Anita Amundsen skal jobbe med saken. Alle 
må heretter søke på nett under politiet.no. Rutinen vil etter hvert 
bli oppdatert.  

• Valgkomiteen er; Pål Arne Sangnæs, Håkon Hellum og Odd Hovi. 
Evt endringer i ulike styrer og manglende verv, meldes dem så raskt 
som mulig. 

• Julebord på Mama Mia 26.11.14, men først et møte i Storstua 
• Nytt AU-møte den 21.01.15 
• Regnskap må inn til Trude innen 10.01.15 
• Årsmeldinger innen 16.01.15 
• Årsmøte blir 18.02.15 

 

Brandbu 18.11.2014 

Kari Opseth  

 

 

 


