
                   Årsmøte i Allidretten 2021. 
Tilstede: Maja, Lill, Line og Mille på telefon. 

 

Covid 19: Vi avlyser Allidretten denne uken (3) pga covid 19 blant barn og 
aktivitetsledere. 

 

Flerbrukshallen: Bardufosshallen er stengt og Boif handball og Bardufoss turn 
har fått tidspunkter av kommunen. Veldig ugunstig for oss, da vi mister den 
tiden og plassen vi trenger. Blir nytt møte i februar med alle brukere, slik at alle 
kan få lagt fram sine behov, slik at kommunen kan tildele tider fram til 
sommeren. Vi får låne gymsalen på Høgtun men må frakte det utstyret vi skal 
bruke dit. Dette blir nok langvarig, så til våren/høsten blir det et til møte med 
kommunen og de ulike gr for å tildele nye tider fra høsten av. 

 

Høsten: Det har vært mye fram og tilbake pga covid 19. Fantastisk oppmøte i 
år, 40 barn. Vi er heldig som har fått en flerbrukshall som vi har kunnet bruke 
fram til jul.  

 

Polarbadet: Vi har hatt bading 3 ganger i høst. Vi ønsker å benytte oss av  
polarbadet til de 3 siste gangene før jul istede for tidlig etter oppstart, for vi 
ønsker å få inn gode rutiner med engang og vi ønsker at alle barna er begynt, 
slik at noen ikke «lurer» seg inn på polarbadet. Ser hvor mange barn det er, og 
om vi skal ha sammen med Karlstad. 

 

 

Økonomi: Vi har 149000 på kontoen. Pr 31.12.21. 998 kr i kontanter. 

Vi har handlet inn noe utstyr i høst. Alle kvitteringer som vi har, skal kasserer ha 
original kvitteringer på. 

Skal vi ta betalt for i år pga covid 19? ja.  

 



 

Klær: Ny kolleksjon, skal ta kontakt med han Egil når klærn er kommen. 

 

Premier: Har bestilt inn gymposer, er også på leiting etter noe sponse småting. 
Må bestille flere gymposer, for jeg bestilte for lite. Fått sponset kvikk lunsj fra 
Euro Pris. 

 

Aktiviteter: Gapahuken? Stadion på Moen (høsten når det er lyst, eller på 
våren). Orienteringsgruppa er veldig positive til å ha flere gang med oss, 
Friidrettsgr?  

 

 

Ønskelig å fortsette allidretten etter onsdagsrenn? 

Viktig å vise for kommunen og andre brukere at vi har behov. Det er mange 
barn som ikke er med på noe annet enn allidrett.  

Prøve i år fram til sommeren og ser oppmøte, så ser vi til neste år.  

 

Når skal vi starte opp etter sommeren? 

Boif Allidrett starter opp mye tidligere enn oss, ble etterlyst oppstart fra flere i 
høst. Hva er mest ideelt? Vi prøve på å starte opp 1 uken i September.  

 

 

Veien videre, hvem er med? 

Line: 1 år igjen som kasserer, kan sitte 2 år til som aktivitetsleder. 

Maja: 1 år igjen som aktivitetsleder. 

Kristine: Usikker. 

Mille: 1 år til som aktivitetsleder. 

Lill: Tar 2 år til. 



 

Trenger vi flere? 

Ja, vi trenger 2 aktivitetsledere til. Å kanskje 1 på Karlstad. 

Maja snakke med en far fra barnehagen ang aktivitetleder fra høsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


