
Vi  har god dialog med nettredaksjonen og har fått gode 
tilbakemeldinger på at  dersom påmeldinger uteblir skal 
de se på saken på nytt. Påmeldingen i 2016 har vært 
stabile, men vi vil jo gjerne nå ut til enda fler med med 
vårt tilbud.

Vi har et godt samarbeid med BHT og SIO. Vi har hatt 
flere møter og også stands sammen for å informere 
ansatte om vårt tilbud. Det har blitt arrangert flere kurs 
for nyansatte hvor vi har vært invitert til å stå på stand 
med andre interessegrupper. Vi har rollup og brosjyrer. 
Veldig positivt at vi er «tatt inn i varmen.» Vi jobber 
fortløpende med våre nettsider; at informasjonen der 
skal være oppdatert. Vi bruker Facebook for vise aktivitet 
i gruppene. 

Årsmøte

Årsmøte ble holdt 16. mars med 20 fremmøtte.

Økonomi
Som regnskapet for 2016 viser (s. 14) bruker vi rundt  
kr 389.977 til utgifter i forbindelse med gruppe- 
aktivitetene. For 2016 fikk vi kr 367.680 i bevilgning, 
ca kr 109.200 i kontingenter er bokført i 2016.

Kontingentforhøyelse

Styret foreslår ingen kontingentforhøyelse.

Årsrapport 2016 for UiOBIL

Styrets arbeid
Vi har gjennomført 9 møter hvorav 1 med gruppeledere. 
Årsmøte ble avholdt 16. mars 2016. 

Vi har også i år gjennomført våre faste arrangement 
for UiOs ansatte; skidag,”Sykle til UiO”-aksjonen, 
sykkeldagen. I år ble det ikke arrangert Universitetsleker. 

Vi arrangerer dagaktiviteter som badminton, bordtennis, 
fellesjogg, yoga, spinning, fotball, innebandy, squash og 
dykking. 

UiOBIL legger også til rette for aktivitet i våre 11 grupper. 
I desember 2016 hadde bedriftsidrettslaget registrert 423 
medlemmer.

Årsavslutningen  for styret og gruppeledere var på 
Brasseri 45 med 15 deltakere. Det ble overrakt blomster 
til Dagfinn Killingbergtrø og Sofie Jakobsen. Sofie har 
vært gruppeleder i over 30 år! Vi takker for innsatsen.

Aktuelle saker

Informasjon til UiOs ansatte

UiOBIL har i de senere år sendt ut mail til alle ansatte 
for å informere om vårt tilbud. I år ble det brått slutt på 
det. All informasjon skal gå via For ansatte-sidene. Vi 
har vært i dialog med For ansatte-redaksjonen og sågar 
univerisitetsdirektøren om at dette er uheldig, bla. for 
påmelding til våre arrangement. Vi synes ikke det er 
riktig at vi blir nektet distribusjon via e-post  når KVU får 
fortsette å gjøre det på den måten.

UiOs Skidag 18/2 2016. – et populært gode for UiOs ansatte. 
Mange går fra Stryken  - men denne gjengen var med Erlend Garåsen og gikk til fots langs Gamle Drammenbanen
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Drift av laget i 2016

I 2016 fikk UiOBIL en driftsbevilgning på kr 406.000 
som har bidratt til at vi har klart å innfri våre forpliktelser 
Kostnadene øker betydelig år for år. Driftsbevilgningen, 
kontingentinntektene og deler av dugnadsinntektene 
går til deltakelse i serier og cuper, utgifter til baneleie, 
dommeravgifter og andre faste utgifter. Det er brukt 
kr 221.224  til skidagen, sykkeldagen, ”Sykle til UiO”-
aksjonen og Universitetslekene.

Dugnadspenger 

Vi kan stå parkeringsvakt på Bygdøy Folkemuseum. 
10% av dugnadsinntektene går til UiOBIL, resten går til 
gruppen som har stått dugnad.

Revisorer er nå ajour med revidering av regnskap for 
2015.

Medlemmer
På Idrettstinget i juni 2015 ble det fattet vedtak som får 
betydning for alle bedriftsidrettslag. UiOBIL ble, bla., 
pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem 
godkjent av Norges Idretts Forbund.” Vi bruker 
KlubbAdmin. Det er utfordringer i systemet if, reg. av 
betalt medl. avgift. 

Antall medl pr 31/12 er 423 stk.

Aktiviteter

Skidag 
Et vellykket arrangement; 150 deltakere på tradisjonell 
tur til Stryken. Erlend Garåsen fra USIT arrangerer 
gåturer lang nedlagte jernbanelinjer. I år valgte 60 
ansatte å følge Erlend langs Gamle Drammenbanen. 

32 stk var registrert for lokalt arrangement.

60 stk avsluttet dagen på UiOBILs middag med 
premieutdeling på Soria Moria.  

Sykle til UiO-aksjonen
UiOs sykkelaksjon går hele året, med en hovedaksjon 
fra 1/5 -30/6. Sammen BHT markerte vi starten på 
aksjonen med smoothies til syklister. Totalt var det 
ca 200 stk som deltok på aksjonen. Det ble kjøpt inn 
premier for ca 45.000 kr til hovedaksjonen, i tillegg er det 
premier til resten av året samt utgifter til verksteddagen 
– totalt budsjett 55.000kr Sykkelgruppa arrangerer 
sykkelmekking ifm med oppstart av aksjonen. Alle kan 
registrere sykkeldager - kun medlemmmer i UiOBIL er 
med i trekningen av premier.

Sykkeldag
15/6 juni var det duket for UiOs Sykkeldag. Busser og 
trailere fraktet folk og sykler til Stryken for deretter kunne 
sykle tilbake til byen igjen. 142 påmeldte.

Markering av oppstart av hoveddelen av årets Sykle til UiO-aksjon.Carolina Lybäck-Forsbacka fra BHT og Hans Henrik Olsen fra UiOBIL
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Universitetslekene
Vi får e-post fra Trondheim 13. mai om at UL Trondheim, 
3-4. juni 2016 ble avlyst. UiB måtte trekke seg og 
kommer ikke til å arrangere neste år. 
UL har vært arrangert siden 1978.

Dagaktiviteter 
Vi arrangerer dagaktiviteter som badminton, bordtennis, 
fellesjogg, yoga, spinning, fotball, innebandy, squash og 
dykking. 

Gruppene
I løpet av året har flere nye personer kommet inn i drift 
av gruppene; Håndball, ski og friidrett. Noen grupper 
er dessverre lagt på is; Skyting og volleyball. Fra 2017 
legger vi inn en fast budsjettpost for sosial aktivitet slik 
at det blir enklere for gruppene å søke midler til dette. 
Vi håper det kan styrke samholdet i gruppene. For mer 
detaljert rapport fra gruppene, se egen årsrapport fra 
gruppene.

Vi har blitt kontaktet av Eric Johnsen ang oppstart av ny 
gruppe: Ju Jutsu. Foreløpig aktivitet kun på dagtid i regi 
av BHT.

Trimrom. 
Vi administrerer trimrom i Kjemibygget. Det har kommet 
krav fra HMS-ansvarlig i bygget om oppgradring av 
utstyr. Dette blir utført i la 2017.

SiO
Omregulering av Trimveien 4. SiO foreslår bygging 
av studentboliger på dagens kunstgressbane. Den 
eminente Silje Tellefsen og allestedsnærværende Idar 
Helle fra fotballgruppa har forfattet høringssvar til Oslo 
kommune på den foreslåtte byggingen. Vi følger saken 
og jobber sammen med OSI på dette.

Markering av oppstart av hoveddelen av årets Sykle til UiO-aksjon.Carolina Lybäck-Forsbacka fra BHT og Hans Henrik Olsen fra UiOBIL

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8 – 9 Badminton

   

11 – 12    Fellesjogg Ashtanga Yoga  
(nybegynnere)

Innebandy

Futsal/fotball

Squash

12 –13  Bordtennis   Spinning Basketball

   Ashtanga Yoga  
(viderekomne)

Squash

Bordtennis

NB! Se alltid våre nettsider for oppdaterte tider!

Timeplan for dagaktiviteter i regi av UiOBIL
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Styret i 2016 
På årsmøte 2016 ble følgende medlemmer valgt:

Leder:  Catharina Paulsen (1 år igjen) 
Nestleder / Kasserer:  Torbjørn Severinsen (1 år igjen) 
Sekretær:  Astrid Jenssen (1 år igjen) 
Medlemsansvarlig:  Fridtjof Jerve (gjenvalg, 2 år igjen) 
Informasjonsansvarlig:  Brede F. Trollsås (1 år igjen) 
Styremedlem:  Hans Henrik Olsen (gjenvalg, 2 år igjen) 
Styremedlem:  Erik Holt (ny, 2 år igjen) 
1. vara:  Anne-Mette Vibe  (gjenvalg 1 år igjen) 
2. vara:  Daniel Schaffer Nyhagen (ny, 1 år igjen) 

Regnskapsfører  Partner Regnskap & Økonomi v/Hans & Grete Mossin (ekstern)

Revisorer:  Tove Alm 
 Jan Ingar Johansen

Valgkomite 2016: Heidi Løken, Trond Harr, Tony Farinha

Styrets fokus 2017
• Arrangere Ski- og Sykkeldag, samt ha ansvar for Sykle til UiO-aksjonen 

• Administrere gruppene

• Synliggjøre UiOBIL; gruppene, dagaktiviteter og ovennevnte arrangementer

• Sørge for at våre nettsider er oppdatert

• Ta i bruk nye kanaler for å spre informasjon om våre aktiviteter;  
bl.a. For ansatte-sidene og Facebook 

• Være en synlig instans for ansatte som ønsker å starte nye grupper/aktiviteter

• Være kreativ på tilbudsfronten. Prøve ut nye ting!

• Ha en god dialog med SiO, BHT og universitetsledelsen.

• Nå ut til nyansatte; «alle ansatte på UiO skal fra dag én kjenne til oss»

• Ta vare på ressurspersoner

Styret er av den mening at det er helsemessig gevinst  
av å få de ansatte til å drive aktivitet, både på dagtid og i fritid.  

for styret, 

Catharina Paulsen, mars 2017

UiOBIL Fotball på Meny VeteranCup 2016


