
Styrets arbeid
Det er avholdt 8 ordinære styremøter i 2015.

Det har vært et godt samarbeid mellom styret og gruppe- 
lederne. UiOBIL har hatt flere møter med BHT og SiO. 

Vi har også i år gjennomført våre faste arrangement for 
UiOs ansatte; skidag,”Sykle til UiO”-aksjonen, sykkelda-
gen og Universitetslekene. 

Vi arrangerer dagaktiviteter som badminton, bord-tennis, 
fellesjogg, yoga, spinning, fotball,  
innebandy, og dykking. 

UiOBIL jobber med rekruttering av nye medlemmer, 
økt aktivitet og god synlighet. I desember 2015 hadde 
bedriftsidrettslaget ca 400 medlemmer.

Administrasjon av laget

I dag arrangerer bedriftsidrettslaget de aller fleste idrett-
slige aktiviteter for ansatte på Universitetet. UiOBIL har 
god erfaring i å administrere de ulike arrangementene 
men det er allikevel tidkrevende.

Det er derfor meget viktig at styre-medlemmene får rom 
av sine respektive ledere til å drive arbeid til gode for alle 
ansatte på UiO. 

Årsberetning for UiOBIL

Presentasjon av UiOBIL
Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Laget drives på frivillig basis av et styre på 9 personer og 14 gruppe-
ledere. Vi representerer Universitetet i 15 ulike aktiviteter i tillegg til 6 faste aktiviteter. Vi organiserer 9 ulike dagaktiviteter. 
Bedriftsidrettslaget kan vise til gode treningstilbud og til godt sosialt samvær gjennom hele året.
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Aktuelle saker 2015

SiO fremmet forslaget om utbygging av studentboliger 
ved Domus for plan- og bygningsetaten i juli i 2014. Fors-
laget er enda ikke vedtatt av kommunen.

Fotballgruppa (B.T.F.T. m.fl)  har sendt høringssvar til den 
foreslåtte byggingen av studentboliger på dagens kunst-
gressbane til Oslo kommune på vegne av UiOBIL. (sendt 
til alle). Kan virke som om plan- og bygningsetaten har 
snudd og nå er på vår side mens SiO fortsatt står på sitt.

Brede Trollsås følger opp.

Styret, gruppelederne og andre ressurspersoner  
avsluttet året med en hyggelig middag på Onda på Aker 
Brygge. 

Gruppeledere legger ned adskillige arbeidstimer og vi er 
avhengig av den innsatsen de gjør for laget.

Profilering av UiOBIL

I starten av hvert semester sendte vi ut mail til alle 
ansatte med informasjon om alle våre aktiviteter. Vi send-
te også ut mail ifm. skidag og sykkeldag. Det er over 
9000 personer som mottar e-post fra oss. Vi sendte også 
ut brosjyrer distribuert til alle avdelinger. 
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Det ble sendt ut flere mail til UiOBILs medlemsliste.

Vi har også innholdsrike nettsider, som oppdateres ifm 
med våre arrangementer. www.foreninger.uio.no/bil/

Vi har ca 100 medlemmer i vår Facebookgruppe (UiO-
BIL). Dette er en fin kanal til å uformelt vise bilder fra de 
ulike aktvitenene vi driver med.

Uniforum hadde omtale av UiOBIL i forbindelse med 
skidagen.

Økonomi
UiOBIL har fått ny regnskapsfører med oppstart 1/1 
2015. Kontaktperson er Hans Mossin. Dagfinn Killing-
bergrtrø har bistått regnskapsfører og stått for daglig 
drift av konti.

Vi har evaluert og justert fortløpende slik at samarbeidet 
skal bli så smidig som mulig.

Her kommer en kort rapport fra regnskapet.

Kontingentforhøyelse

Styret foreslår ingen kontingentforhøyelse.

Drift av laget i 2015

I 2015 fikk UiOBIL en rammebevilgning på kr 396.800.  
Det har bidratt til at vi har klart å innfri våre forpliktel-
ser i 2015. Kostnadene øker betydelig år for år. Ram-
mebevilgningen, kontingentinntektene og deler av 
dugnadsinntektene går til deltakelse i serier og cuper, 
utgifter til baneleie, dommeravgifter og andre faste ut-
gifter. 

Det er brukt kr 225.150,76  til skidagen, sykkeldagen, 
”Sykle til UiO”-aksjonen og Universitetslekene.

Dugnadspenger 

Vi har nå to steder vi kan stå parkeringsvakt, hhv.  
parkeringsplassen bak Historisk Museum og på  
Bygdøy Folkemuseum. 10% av dungadsinntektene går 
til UiOBIL, resten går til gruppen som har stått dugnad.

Gruppeaktiviteter
UiOBIL representerer Universitetet i 14 ulike gruppe-
aktiviteter, 4 faste arrangementer og 11 dagaktiviteter

UiOBIL deltar i bordtennis, dans, dykking, fotball, fri-
idrett, golf, hockey, håndball, innebandy, ski, skyting, 
sykkel og volleyball. Vi hevder oss bra i flere aktiviteter i 
bedriftsserien. Flere av medlemmene er registrert i flere 
grupper.

UiOBIL har også med bakgrunn i ledelsens policy lagt 
opp til forskjellige dagaktiviteter. Dette er basket, fotball, 
innebandy, bordtennis, jogging, spinning, sportsdans, 
dykking, squash, badminton og yoga. 

Dagaktivitetene er et tilbud til ansatte uavhengig av 
medlemskap i UiOBIL. Styret organiserer aktivitetene. 

Aktiviteter i gruppene

Det er god aktivitet i de fleste gruppene våre, og mange 
gjør det bra i serien. Noen grupper sliter med sviktende 
oppmøte.Utfyllende informasjon kommer under grup-
penes årsberetning.

Medlemmer

Tiltak for å rekruttere nye medlemmer:

• E-post til alle ansatte (2 ganger i året) 

• Tilbudt nye aktivteter (Skinnelangs, rafting)

• E-post til alle medlemmene, (jevnlig)

• Distribuere trykksaker (brosjyrer, foldere, plakater) 

• Holde nettsidene og sidene på Facebook oppdatert 

• Få artikler inn i Uniforum

• Få mange av de ansatte som deltar i ”Sykle til UiO”-
aksjonen, den årlige sykkeldagen og skidagen til å bli 
medlemmer hos oss. 

Medlemsfordeler

UiOBIL har fortsatt avtale med Torshov Sport om 
medlemsfordeler. Alle med ansattkort på UiO er med i 
rabattordningen. For alle medlemmer gjelder ogs OBIKs  
fordeler.

Vi har treningsdresser i god kvalitet med UiOs logo. 

Forsikring

Universitetet har innvilget trening i 1.5 timer I arbeids-
tiden. Hvis det skjer en skade ifm denne treningen er 
man dekket av Universitetets yrkesskadeforsikring.
Informasjon om forsikringsordning er lagt inn på UiOs 
nettsider.
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Skidag 2015
Med Skinnelangs® til Eidsvoll

Tradisjonsrik tur fra Stryken via Kikut, videre til fest på 
Soria Moria

Deler av den populære bål-
gruppa, som deler ut kaffe og 
konfekt til skigåere; Bobben  
Severinsen og Alv Reidar 
Dale

Foto: Erlend Garåsen

Foto: Heidi Løken

Arrangement for alle UiO-ansatte

Skidagen 5. mars

Hvert år inviteres alle ansatte ved Universitetet i Oslo til 
skidag! Dette er et sportslig og sosialt arrangement.  
Tradisjonelt arrangement gjennomført; buss til Stryken 
og ski hjem. Nytt i år var Skinnelangs; “Til tross for sig-
nalproblemer, ble det en svært vellykket tur. 65 personer 
møtte opp for å rusle langs Hovedbanen på turstier mel-
lom Jessheim og Hauerseter.”

Det var totalt ca 330 deltakere på skidagen 2015, fordelt 
på Skinnelangs , langrenn ved Frognerseteren, Lang ski-
tur fra Stryken, Alpint Tryvann.  63 var med på middagen 
på Soria Moria. Det er nok også lokale arrangement som 
ikke er registrert her.
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Universitetslekene (UL) i Oslo

Vi hadde UL på hjemmebane i år. Hans Henrik ble ut-
nevnt som UL-general og stod for det meste av arrange-
mentet. Det var godt oppmøte med over 100 deltakere 
på idrettsarrangementet og 85 av disse var med på ban-
ketten i kjemikantina.

Resultet:

Nr.  1. UiOBil 49 poeng 
Nr. 2. Trondheim 36 poeng 
Nr. 3 Bergen 23 poeng

Sykkeldagen 12. juni

Sykkeldagen er et årlig tilbud til alle ansatte ved UiO. I 
2015 var det 160 som deltok på sykkeldagen. De fleste 
syklet fra Stryken og gjennom Nordmarka tilbake til 
byen. Sykkelgruppa sto for pålessing av syklene og 
hadde ansvaret for gjennomføring av sykkeldagen. Styret 
stod for det administrative. 

Sykle til UiO – Hovedaksjon og helårsaksjon

UiOBILs sykkelgruppa og mange lokale aktivister har 
dratt i gang “Sykle til UiO”-aksjonen hvert år siden 1999. 
Bedriftsidrettslaget er hovedarrangør, og aksjonen har 
vært eit fast vårtegn ved UiO, men fra 2012 er det blitt et 
heilårsarrangement, men med et ekstra fokus på hoved-
perioden i mai og juni. 

Billig sykkelmekking i forbindelse med oppstart på 
hovedperioden er eit populært tiltak kvart år. Det er rett 
under 200 personer som er inne og registrerer sykkeld-
ager, og den som syklet mest syklet 180 dager i løpet av 
året.

Det er bare medlemmer av UiOBIl som er med i treknin-
gen av premier.

UiOBIL utfordringer i 2016
Vår største utfordring vil jo alltid være å engasjere flere 
ansatte. Flere grupper sliter med rekruttering og vi må 
finne nye aktiviteter som kan engasjere flere.

Bedriftslaget må i år jobbe enda mer med å spre infor-
masjon i nye kanaler da vi ikke lenger får sende mail til 
alle ansatte. Det er også viktig at vi også får være med 
på kurs for nyansatte, slik at de blir kjent med vårt flotte 
tilbud. 

Dette året har det kommet flere initiativ fra ansatte.Skin-
nelangs ble godt mottat og over 60 personer ble med på 
tur. Det ble også satt opp en raftingtur men interessen 
var for lav til å gjennomføre turen. Vi prøver igjen senere

Det er svært hyggelig med initiativ fra ansatte. Det er 
også viktig at vi i UiOBIL er synlige som en instans hvor 
ansatte kan henvende seg for støtte til ulike arrange-

menter, f.eks. utflukter til fjells, tenniskurs  og rafting.

Istedet for å slite med  å få med deltaker på gamle ar-
rangement må vi se om det er andre  aktiviteter som det 
kan være lettere å få med folk på.

Vi ser også at samarbeidet med SIO må ha høy prioritet.  
Det er høy konkurranse om lokaler og arealer så vi må 
være på når beslutninger blir tatt.

Styrets fokus
• Arrangere Ski- og Sykkeldag, samt ha ansvar for Sykle 

til UiO-aksjonen Gjennomføre disse arrangementene 
på en god måte – prøve å få flere til å delta!

• 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 

• Ha dialog med Uniforum som informasjonsspreder.

• 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 universitetsledelsen, BHT  
og SiO 

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

• Få inn flere ansatte i de ulike aktivitetene og gruppene

• Få kontinuitet i spillermassen 

• At ansatte som deltar i de faste aktivitetene, sykkel, 
ski, ”Sykle til UiO”- aksjonen oppfordres til å bli 
medlemmer i UiOBIL

• 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.  
Vi er også av den oppfatning at det er stor verdi for  
Universitetet å ha et idrettslag.

Mars 2016

    


