
 
 

Julebord og møte i BIF AU og HOVEDSTYRET onsdag 26.11.14  

Tilstede: Trim v/Else Randi Kvåle, friidrett v/Hanne Lindal, fotball v/Pål Arne Sangnæs, 
svømming v/ Torgrim Dynna, helsesport v/Sverre Nilsen, ski v/Hanne Kvåle, Barneidrett 
v/Hilde Larsen, AU v/Bjørn Ola Skavern, Hanne Kvåle, Trude Larsen, Finn Staff og Kari 
Opseth,  

Forfall: Kai Roger Bakken, skøyter og kajakk   

SAKER 

26/2014-
2015 

Status kunstgressbane 
 
Leder ga en orientering om status for kunstgressbane prosjektet. Fase 1, 
masseutskiftingen er fullført. Økonomisk er første fase etter budsjett. 
Arvid Moger arbeider nå med å lage anbudsdokumenter. Vi regner med at 
banen skal ligge å sette seg til det blir bart og tørt ca månedsskiftet 
april/mai. 
 

27/2014-
2015 

Kurs Klubb Administrasjon torsdag 04.12.14 

28/2014-
2015 

Politiattester  
 
Ny rutine er ikke ajourført enda og undertegnede beklager dette. Men 
med den oversikten vi har i dag, har de som skal ha politiattest i BIF det,  
eller at de venter på svar på søknaden. Etter årsmøtet vil det bli full 
gjennomgang i alle grupper og det vil bli bedt om ny attest fra enkelte som 
har til dels gamle attester.  
 
Det jobbes med å koble oversikten over hvem som har politiattest og hvor 
gammel den er, til et mer sentralt system i BIF. Undertegnede kontakter 
Ove Nordberg ang saken.  

29/2014-
2015 

100-årsjubileumet 
 

• Mangler fortsatt noe stoff fra ulike grupper til jubileumsboken. 
• 16.05.14 blir det jubileums aktivitetsdag på den nye stadion. Det 

forventes at alle grupper stiller med en eller annen aktivitet denne 
dagen. Hanne Kvåle koordinerer denne dagen. 

• Jubileumsfest (kveld) fredag 15.05.14 
 Eventuelt 

  
• Årsmeldinger må være inne innen 16.01.15 
• Årsmøte er 18.02.15 



 
 

• Friluftslivets år 2015 – møte på Lidskjalv  02.12.14. Else Randi Kvåle 
stiller fra trimgruppa 

• Blåkorsforeningen Lysglimt (Åge Bjerke styreleder) ønsker seg 
samarbeidspartnere for å arrangere leir for unger som ellers ikke 
har så mye tilbud. Steder og datoer varierer. Neste arrangement er 
vitnerferien 2015 på Åstjern. Til dette kan hvem som helst melde 
seg – gjerne foresatte som brenner for dette.  

• Alle grupper må melde antall aktive medlemmer i sine grupper til 
Bjørn Ola før jul. Inndelingen er 6 – 12 år, 13-19 år og over 19 år. 
Voksne som deltar som trenere/ støtteapparat skal også meldes 
inn. 

• NB! Vi må få inn alle nøkkelkort som ikke er i bruk. Leveres til 
Asbjørn i G-sport eller gruppens leder. Systemet vårt er avhengig av 
disse kortene, da det ikke lenger er mulig å få ta i nye kort.  
 

 

Brandbu 08.12.2014 

 

Kari Opseth  

 

 

 

 

 


