Oslo kommunes bedriftsidrettslag (OKBIL)

OKBIL
Stiftet 1949
VISJON
Oslo kommunes bedriftsidrettslag (OKBIL) tilbyr allsidige aktiviteter, møteplasser og trygge
nettverk

Referat styremøte
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

11.03.2019
kl. 15.30 –
Kemneren

Tilstede:

Wenche, Dag, Bodil, Hilde og Else-Berit

Forfall:

Michael, Åse

Sak Tema

Ansvarlig

1.

Referat fra møtet 18.02.2019
Godkjent.

Torun

2.

Status for nytt faktureringssystem, epostsystem og regnskapssystem
– videre fremdrift
Wenche informerte kort om status. Det nye regnskapssystemet er tatt i
bruk, men fakturaer er foreløpig ikke sendt ut. Venter fortsatt på
tilbakemelding fra NIF. Åse følger opp.
Når alt er klart vil faktura bli sendt på e-post til alle medlemmer. Det
innebærer at alle medlemmer må ha en e-postadresse.
Det er registrert ca 100 nyinnmeldte medlemmer.

3.

Workplace-gruppe for OKBIL
Michael har opprettet en Workplace-gruppe for OKBIL som avtalt, og
laget et forslag til retningslinjer som ble gjennomgått og justert til:
Dette er Workplacegruppen til OKBIL (Oslo kommunes
bedriftsidrettslag). OKBIL drives av styret utenom vanlig arbeidstid.
Alle ansatte i Oslo kommune kan være medlemmer av
Workplacegruppen, men for å bli medlem i OKBIL må du melde deg inn
via våre nettsider www.okbil.no
Medlemskap koster kr 300 pr. år og gir bla. mulighet for å delta i OKBILS
aktiviteter og for å benytte OKBILS svært gode rabattordninger ved flere

Wenche, Åse

treningssentre. Se mer på hjemmesiden.
Retningslinjer for Workplacegruppen
-

Opptre høflig og respektfullt
Bruk gjerne siden til å stille spørsmål som har allmenn interesse,
eller som andre enn styret kanskje kan svare på
Administrator forbeholder seg retten til å slette
upassende/støtende innlegg.

Oslo kommunes bedriftsidrettslag (OKBIL) tilbyr allsidige aktiviteter,
møteplasser og trygge nettverk
Wenche gir tilbakemelding til Michael.
4.

Oppstart av nye aktiviteter
Vi gjennomgikk status for nye aktiviteter.
 Squash – det er innhentet informasjon fra flere sentre. Styret går for
avtalen ved Myrens hvor det tilbys personlig medlemsskap. Bodil
følger opp.
 Volleyball – starter opp i slutten av mars på Voldsløkka. To
personer deler ansvaret som grenleder.
 Håndball herrer – aktuelt med trening på Nedre Foss, oppstart fra
høsten og avtale for 2 semestre.
 Cagefotball – aktivitet for 12 personer. Fortsatt under utredning.
Wenche venter rask tilbakemelding.
 Curling – OBIK har et opplegg med serie og inkludert
nybegynnerkurs. Dag følger opp.

5.

Visjon for OKBIL
Visjonen er ferdig utarbeidet. Den skal legges inn i alle innkallinger og
referat. Legges inn på workplace, når styret er enige om plasseringen .

6.

7.

8.

OKBILS nettsider
Nettsidene bør gjennomgås med tanke på forbedringer. Sak til neste
styremøte. Alle bes om å se på sidene innen neste møte.
DHL-stafetten
I fjor var det med 23 lag. Deltakeravgiften er gratis. I år er det tilbudt at
OK kan stille med inntil 50 lag. Datoen er 29. august. Flere fra styret må
bidra under arrangementet. OKBil stiller med telt hvor deltakere kan
legge fra seg sekker osv. Dag sjekker med FairTrade.
Det må lages en invitasjon.
Sommerfesten
Planlagt i uke 34. Wenche sjekker ang leie av båten til Sjøskolen.
Flere fra styret må bidra.

9.

Øvrige styremøter våren 2019
24.april kl 15.30 hos UKE
27. mai kl 15.30 hos Kemneren
25.juni kl 15.30 hos EHA, med påfølgende sommeravslutning.

10.

Eventuelt - Ingen saker under eventuelt.
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