
AU møte onsdag 19.08.15 kl 20 00 

Tilstede: Bjørn Ola Skavern, Trude Larssen, Oscar Sunde, Finn Staff, Hanne 

Kvåle og Kari Opseth 

Forfall: Kai Roger Bakken 

 

20/15 Status kunstgressbane  
 
Banen er midlertidig ferdigstilt. Det som gjenstår er felttest. Et eget 
firma gjør dette arbeidet. Det er satt en frist i høst for dette. 
 
Det gjenstår noe arbeid flg arbeid: 

- Det mangler en sluse i nordre del av banen 
- Mangler lys 
- Leder sammen med Else Hagen Lyngstad skal befare 
- Div grunnarbeider og pynting langs veien mm + noe asfaltering 

skal utføres 
 

Anlegget vil lande innenfor tenkt økonomisk ramme og det er 
kontroll på økonomien.  
 
Offisiell åpning av anlegget i løpet av høsten.  
 
Jobbes med å få til en avtale ift flomvollen i nordre ende av banen 

21/15 Driftsavtaler for klubbhuset 
 
Ski får kr 12 000,- for husstyre for Storstua – utleie, kontakt med 
kasserer, storrengjøring, forefallende vedlikehold, 
nøkkelkortsystemet m.m. 
 
Skøyter får kr 18 000,- for vask av garderober og WC, boning av gulv, 
tømming av søppel m.m.  
 
Leder prøver å få til et møte med ski og skøyter, slik at det foreligger 
et forslag før neste AU-møte i forkant av hovedstyremøte – onsdag 
22.09.15.  
 
 



22/15 Status økonomi 
 
Trude hadde en gjennomgang av økonomien, og den er det kontroll 
på. Foreløpig har vi fått inn litt bingopenger, ikke noen grasrotmidler 
enda. Har fått anleggsmidler og driftsmidler. 
 

23/15 Forsikringer for BIF 
 
Gran kommune forsikrer huset. Vi trenger innboforsikring og den har 
vi i Hadeland Gjensidige Brannkasse. Forsikring av kunstgressbanen 
er veldig dyrt. Forslag om at dette blir en sak på hovedstyremøte.  
 

24/15 Nøkkelkortsystemer 
 
BIF har ønsket seg et lettere system for nøkkelkort.  Vi har fått et 
tilbud om oppgradering av systemet fra Certego på sentral, kort og 
opplæring. Summen har høynet seg med kr 7000,- siden 
styrevedtaket ble gjort. 
 
Asbjørn Kvåle er koordinator for klubben, og dette bestiller vi. 

Evt 1. Klubben har ingen trafikksikringsplan. Dette må vi ha. Oscar 
utarbeider et skriftlig forslag ut fra andre klubbers forslag, og 
sender dette til styret. 

2. Mulig BIF får til en turngruppe igjen. Gruppa er ikke lagt ned, 
så dette er helt greit. Spørsmål rundt lokaler for aktiviteten. 
Hanne gir gruppa tilbakemelding og alternativer for lokaler. 
Turngruppa bør ha en representant i hovedstyre.  

3. Alle politiattester skal gjennomgås på nytt til høsten.  
 

 

Brandbu 19.08.2015 

 

Kari Opseth  


