
 
 

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 20.01.22 
 

Sted  Storstua 

Tid  torsdag 20. januar 2022, kl. 18.00-21.00  

Innkalt Ove Nordberg (dagligleder), Trond Jenserud (styreleder), Trude Camilla Jåvoll Hagen 

(nestleder), Vegard Øfstaas (styremedlem), Jeanette Engen Nordvik 

(styremedlem), Hanne Kvåle (styremedlem),  

Sajad Beheshti Ramazani (ungdomsrepresentant), Niklas Kanten (styrkeløft), 

Lise Susanne Wirstad Dynna (friidrett), Anders Risendal Johannessen (ski), 

Bjørg Johansen (skøyter), Dyre Rolstad (fotball), Kjetil Flaten (kajakk), 

Anja Elvira Broløkken (svømming), Helge Tryggeseth (Valgkomiteen) og 

Bjørn Ola Skavern (Bragdkomiteen), Trude Larssen (regnskap) 

Agenda  

53/21 Godkjenne referat fra Hovedstyremøte 23.11.21. 

54/21 Status gruppene (avstemming med årsmeldinger) 
Referat 

- Svømming ok 
- Ski oppdatert status, budsjett til uka 
- Fotball, jobber med trenere og budsjett, ser på hvordan en skal 

være mer robust i forhold til trenere. Ser på muligheter for 
tribunen 

- Allidrett, godt i gang, nå på skøyter før ski,  
- Friidrett, i gang med innetrening for de fra 9-12 år, de eldste den 

vanlige treningen. KM avlyst, sjekker opp muligheter for 
kompensasjon. Muligheten for stevne i 20 februar.  

55/21 Gjennomgang av Regnskap/Revisjon 2020 (Trude)-utgår og vi setter opp 
eget møte for friidrett, ski og fotball 
Referert – for gjennomgang 

56/21 Budsjetter 2022, orientering og gjennomgang hvordan vi legger det inn i 
Visma- fotball, ski, friidrett 

57/21 Hovedstyret-AU-gruppene 2022  
Ny organisasjonsplan v/valgkomiteen 
Referert – vi setter opp et møte 2. februar kl. 19:30 

58/21 Utmerkelser til årsmøtet v/bragdkomiteen 
- Innspill lagt inn 

Referert – Magnus og Lotta stipend på kr. 25.000, - økning på kr. 10.000, - 
Vedtatt, fortjenestemedaljer til Anders og Lise, forslag fra Anja 

59/21 Idrettsskoleuke, hva gjør vi? 
Referert: Tillegg til penger fra fylke og ny runde med de som har vært med 
tidligere  

60/21 Status anlegg 

• Brandbu stadion 
Referert, Edvin Straume tok initiativ til regionale anlegg, Jevnaker 
is, Gran fotball, Brandbu friidrett og lunner motorsportsenter. Ved 
interkommunale innlegg mere tilskudd. Skulle evalueres etter 10 
år. 

• Kunstgressbanen 



 
 

• Rosendalsbanen 
Referert. Få til mulig åpningstider mer faste, gjelder skøytebanen 

61/21 Avtalen med Gran Kommune om Brandbu Stadion, ingen avklaring 
Se over 

62/21 Idrettsoppgjør, erfaringer 
Referert. Bra 

63/21 Nytt regnskapssystem, erfaringer, rydde opp, referert 
 

64/21 Eventuelt 

• Lovendringer fra1. Januar 2022, vedtak og informasjon til 
medlemmene, les mer her. Ny lovnorm her.  

• Honorar-/lønn sportslig leder fotball, erstatter funksjoner til 
tidligere leder 

Referert til og anbefalt, Kenneth honoreres, kr. 50.000,- Vedtatt. 

• Nytt låsesystem, se her for tilbud. Vi går for dette.  

• Nettsidene og info 

• Status styrkerommet 

 

Med sportslig hilsen 

Ove Nordberg 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/nyheter/2022/informasjon-om-lovendringer-1.-januar-2022/
https://brandbuif.sharepoint.com/:w:/s/AU-BIF/EZtPqnBhqh1Jht-TCEeJAy0B_ABojWgP2e01-LnpB9UH2w?e=k9iNbC
https://brandbuif.sharepoint.com/:f:/s/AU-BIF/EtIK8Ar9S_RPlSsTdFgK_O0BYP8IcG05Vh2m2FEFDgIrIA?e=NQxdu2

