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ÅRSBERETNING FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED 
UNIVERSITETET I OSLO 2009 
 

Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Oslo (UiOBIL) ble stiftet i november 1970. Laget 

drives i dag på frivillig basis av et styre og 11 gruppeledere. Vi representerer Universitetet i 

13 ulike gruppeaktiviteter i tillegg til 6 faste aktiviteter, jf oppsummering av faste aktiviteter 

nedenfor, samt årsmelding fra gruppene. UiOBIL kan vise til gode treningstilbud og til godt 

sosialt samvær gjennom hele året. 

Styret i 2009 

Leder    Gerd Thorsen  

Nestleder   Catharina Paulsen 

Sekretær   Astrid Jenssen  

Kasserer   Heidi Løken  

Styremedlem   Kirsti Margrethe Mortensen 

Styremedlem   Alhassan R. Adam  

Styremedlem   Hans Henrik Olsen 

Varamedlem 1 Trond Harr  

Varamedlem 2 Bjarte Einar Aarseth 

 

Dagfinn Killingbergtrø har vært lagets regnskapsfører.  

 

Det er avholdt 16 ordinære styremøter i 2009 og begynnelsen av 2010, hvorav 5 sammen med 

gruppelederne. Det er behandlet 46 saker. Det har vært et meget godt samarbeid mellom 

Styret og gruppelederne. Styret har også hatt en god dialog med HMS-avdelingen. 

 

Idrettslaget har fått sin egen ”høye beskytter i universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.  

 

I 2009 har UiOBIL fokusert på økt rekruttering, økt aktivitet, økt synlighet og økte 

prestasjoner. UiOBIL har per 31.12.2009 345 betalende medlemmer, noe som innebærer en 

økning på ca. 65% fra 2008.  

 

Det er ført en god dialog med universitetsledelsen vedrørende UiOBIL. Styret har hatt tre 

møter med universitetsdirektøren om UiOBILs aktiviteter i tillegg til at vi har drøftet 

innholdet i universitetsledelsens aktivitetstilbud til ansatte på 1 ½ time per uke.  Et av ønskene 

til universitetsledelsen er at fysisk aktivitet brukes i sosial sammenheng. 

Universitetsdirektøren deltok den 8. desember 2009 på et styremøte hvor samtlige 

gruppeledere og Styret var til stede.  Leder for sportsdans overrakte en CD med polonese.  

Leder av Friidrett overrakte universitetsdirektøren en 1ste premie (vase) vunnet i 2009.    

 

For å tilfredsstille universitetsledelsens behov for ulike aktiviteter, og etter forespørsel fra 

ansatte og HMS avdelingen, har UiOBIL satt i gang og administrerer 6 ulike dagaktiviteter, 7 

fra 2010.. Fire av aktivitetene betales av den enkelte deltaker.  

 

UiOBIL har lagt opp til aktivitet på dagtid i Blindernhallen og Domus Athletica. Våre 

aktiviteter er salsa, sportsdans, yoga for nybegynnere og yoga for viderekomne, ballspill, 

bordtennis, spinning og løping.  

 

http://www.uio.no/sok?person=catharp
http://www.uio.no/sok?person=holsen
mailto:trond.harr@matnat.uio.no
http://www.uio.no/sok?person=aarseth
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Innebandy og håndball damer er nå med i serien. Bowlinggruppen har med bakgrunn i få 

spillere, lagt idretten midlertidig ”på is”. UiOBIL har våren 2010 startet opp en ny skigruppe, 

og er i ferd med å starte opp golfgruppe. UiOBIL hevder seg bra i flere aktiviteter i 

bedriftsserien. 

 

I 2009 har Universitetets Bedriftsidrettslag bidratt til at 1487 deltakere har deltatt i følgende: 

 

Deltakere ifm aktiviteter på UiO  Deltakere 2009 

1. Deltakere ifm medlemsaktiviteter  174  

2. Deltakere ifm fellesaktiviteter for UiOs ansatte 1213  

3. Deltakere ifm dagaktiviteter for UiOs ansatte 100  

    1487  

      

Godkjenning av formelle saker  

Det har vært viktig å få på plass formelle ordninger fra universitetsledelsen. Styret har 

arbeidet iherdig for å få godkjent følgende: 

Administrativt ansvar 

I dag arrangerer UiOBIL de fleste daglige idrettslige aktiviteter for ansatte på Universitetet. 

Det å drive UiOBIL i dag krever en betydelig administrativ innsats på dagtid. For å organisere 

og arrangere de faste velferdsaktivitetene for universitetets ansatte har det i 2009 gått med 

omlag 4 månedsverk i administrasjon. I tillegg er det gått med omlag 2 månedsverk til 

nyrekruttering, faste aktiviteter som fotball og lignende, nye aktiviteter, søknader, møter og 

oppfølging av Styret/gruppene, registrering av medlemmer, registrering av 

medlemskontingent, purring, betaling av utgifter og informasjon via nettsidene. Vi har 

tidligere bedt om administrativ hjelp, eller støtte til ekstern hjelp.  

  

I 2009 deltok 1213 deltakere i fellesaktiviteter for ansatte hvor det ikke er krav til 

medlemskap. Dette er: Skidagen, Sykkeldagen og Sykkelsaksjonen, Arbeids- og 

læringsmiljødagen, Holmenkollstafetten og Universitetslekene. Tidligere var fellesaktiviteter 

som ski- og sykkeldag et delt ansvar mellom Kultur og Velferdsutvalget (KVU) og UiOBIL. 

Med bakgrunn i rammebevilgning gitt UiOBIL i 2009 har KVU trukket seg ut av sitt 

administrative ansvar, og overført ansvaret til UiOBIL uten drøftinger forut, og uten 

godkjenning fra UiOBIL. 

 

Det vil derfor skje en avklaring med universitetsledelsen om hvilke forventninger som stilles 

til UiOBIL for den administrative delen av den idrettslige velferden på UiO. Dette er tatt opp 

skriftlig med universitetsledelsen både i 2009 og 2010.  Det er avtalt møte med ledelsen etter 

årsmøtet 22.03. 

Tillitsverv 

Med bakgrunn i at noen av våre styre- og gruppeledere kan ha vanskeligheter med å gå på 

styremøter, eller påta seg arbeide med å gjennomføre ulike aktiviteter for universitetsansatte 

på dagtid, har vi tatt opp temaet ”Tillitsverv” i brev av 30.08.2009 med HR-direktøren.  
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Saken er tidligere tatt opp med universitetsdirektøren hvor vi tok opp utfordringen våre 

gruppeledere kan møte på hjemmeplan. UiOBIL mener at teksten på nettsidene ”til deg som 

leder” må bli synliggjort gjennom brev til den enkelte leder fra universitetets ledelse. Vi har 

avventer tilbakemelding på vårt brev.  

Lørdagsparkering 

UiOBIL har hver lørdag siden 21.2.1984 hatt adgang til å leie ut nåværende parkeringsplass 

ved Historisk museum og hatt inntekter ifm dette. Dette er en dugnadsinnsats på frivillig 

basis, og inntekten man får har gått til innkjøp av utstyr og sosialt samvær innen den enkelte 

aktivitet. Etter at Teknisk avdeling stengte den ene plassen for ca 2 ½ år siden fikk UiOBIL en 

stor utfordring, samtlige ved Det juridiske fakultet og Historisk museum skulle dele plassen 

med oss på lørdager. Det betyr for oss en betydelig reduksjon i inntektene.  

 

Vi har tatt saken opp med teknisk direktør som uttaler at de som har adgangskort til 

parkeringsplassen kan står der, også på lørdager. Teknisk avdeling har ikke noe imot at vi 

oppfordrer til betaling.  

 

Når det gjelder den grusede parkeringsplassen ved Domus Athletica kan vi benytte denne 

plassen på søndager og etter kl 1700 på hverdager og hele lørdag og søndag når VIF og 

landslaget har hjemmekamper (omlag 18 kamper fra mars til medio november).  

Forsikring 

Styret har tatt opp forsikringsspørsmålet med HR-direktør Anita Sandberg 

”Styret arbeider med å få samtlige som trener hos oss og deltar aktivt i våre idrettsgrener til å 

tegne medlemskap ut fra forsikringsbestemmelser for bedriftsidrettslag.  Her må man være 

medlem for å få dekket en skade. Det er stilt spørsmål om en person som eventuelt skader seg 

på dagtid i de 1 1/2 timene de ansatte har til rådighet til aktivitet, får skaden dekket av 

universitetets yrkesskadeforsikring”. 

 

Det finner ingen hjemmel for dekning av skader i arbeidstid.   Advokaten i OPA mener 

imidlertid at så lenge universitetets ledelse gir de ansatte fri i 1 ½ time for å drive aktivitet 

bør vi være dekket innenfor UiOs erstatningsansvar.  Dersom det skjer en ansatte noe, eks. 

ifm kanonball, bør en skade prøves innenfor universitetets ledelse.  

 

Forsikringsskader 

Fotball herrer har i 2009 hatt to forsikringsskader. Styret har bidratt overfor 

forsikringsselskapet, AIG. Det er vesentlig at samtlige som deltar i lagsport er medlemmer av 

UiOBIL for å få dekket eventuelle skadeutgifter. 

Redusert medlemskontingent i SiO 

Det er gått mail til SiO om reduksjon på 50% for de av våre ansatte som kun trener en 

aktivitet, innebandy, volleyball og lignende.  SiO har gitt negativt svar.  
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Angrerett 

Det er reist spørsmål om UiOBIL skal ha angrerett med i sine registreringsskjemaer ifm dans 

og yoga.  Styret har vært i kontakt med Forbrukeravdelingen i Barne- Likestillings- og 

inkluderingsdepartementet som rette innstans i slike saker. 

 

Angrerett gjelder, fjernsalg av varer og telefonsalg.  

 

UiOBIL er ikke næringsdrivende og ikke registrert i Brønnøysund registeret og kommer 

derfor ikke under lov om angrerett.   

Ellers har Styret fulgt opp: 

Kontingenten trekkes i lønn 

Ordningen ble godkjent av universitetsdirektøren og HR-direktøren den 12.01.09. 

Forutsetningen for trekk i lønn er at den enkelte må si ja og oppgi fødselsdato. Astrid Jenssen 

har lagt ned et betydelig arbeide ifm med registrering av medlemmene som har gått inn for 

ordningen. Kontingenttrekk i lønn i tillegg til egenandel for middagen på skidagen kunne 

derfor først skje i oktoberlønnen. 

Tilgang til å sende e-post til alle ansatte, et ledd i å rekruttere nye 
medlemmer  

I begynnelsen av 2009 ble de sendt ut mail til samtlige ansatte, totalt 7500, hvor vi fortalte om 

våre aktiviteter, samtidig som vi spurte om den ansatte vil bli medlem. Resultatet ble ikke som 

forventet. I møte 2.11.09 med universitetsdirektøren er det derfor gitt klarsignal for at vi kan 

sende ut ny e-post til samtlige ansatte.  

Tilgang til å sende ut en brosjyre hvert år til samtlige ansatte for å 
fortelle om våre aktiviteter 

I 2009 ble det utarbeidet to brosjyrer, en til samtlige ansatte og en ifm Arbeids- og 

læringsmiljødagen. Det vil bli sendt ut en ny brosjyre for 2010 innen utgangen av mars med 

universitetsdirektøren som frontbilde. Heidi Løken og Catharina Paulsen står for redigering av 

brosjyren. 

Synliggjøring gjennom UNIFORUM 

UiOBIL har god dialog med UNIFORUM slik at vi har tilgang til å synliggjøre gruppene og 

UiOBIL i UNIFORM. I tillegg følger Styret opp de ulike aktivitetene og nyhetene og får disse 

inn som nyhetsstoff i UNIFORUM. Fra 2008 og frem til i dag har UiOBIL vært intervjuet i 

UNIFORUM 14 ganger. 

Høring – UiO strategi 2020.  

Styret har utarbeidet høringsuttalelse ifm høringsnotatet UiO strategi 2020.  

 

UiOBIL har blant annet uttalt: 
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”Få så mange som mulig ansatte med i de aktiviteter som UiO byr på i dag, å gi UiOBIL en 

mer synlig rolle hvor noe av fokus skal være på fysisk og psykisk arbeidsmiljø. En ansatt må 

kunne drive tillitsverv i arbeidstiden., og dette må nedfelles i et reglement. Ledelsen må 

vurdere dekning av utgifter til Styret og gruppelederne.  

 

Bedriftsidrettslaget arrangerer de fleste idrettslige aktiviteter for ansatte på Universitetet, 1487 

deltok i 2009 på fellestiltakene som ski, sykkel, sykkelaksjonen med mer.. Det å drive 

UiOBIL i dag krever en betydelig administrativ innsats både på dagtid og kveldstid. Dette 

hindrer bl.a. at ansatte ikke vil påta seg styreverv eller gruppeleder verv. For å 

organisere/arrangere de faste velferds aktiviteter for Universitetets ansatte går det med ca 5 til 

6 månedsverk,  

 

UiO er en stor organisasjon og det blir mye arbeid på de som melder seg til frivillig 

styrearbeid, bl.a i Universitetets bedriftsidrettslag (UiOBIL). Med UiOs 6000 ansatte skal det 

være mulig å få 3000 medlemmer i UiOBIL og flere til å påta seg styreverv. Her må 

universitetsledelsen inn i tillegg til at den enkelte enhetsleder må synliggjøre aktiviteter både i 

UiOs regi og UiOBILs regi. Leder må legge opp til en aktivitetsplan for sine medarbeidere 

iht. den åpning universitetsledelsen har lagt for å drive aktivitet 1 ½ time i uken. 

Fraværaspektet må synliggjøres gjennom det å holde seg i form”. 

Økonomi 

I møte 8.9.2008 med OPA ble UiOBIL anmodet om å komme med et fullstendig budsjett for 

årene 2009-2011 over de aktiviteter som drives ved UiO, og hvor UiOBIL bidrar til at 

aktivitetene blir gjennomført, herunder skidag og sykkeldag. I UiOBILs budsjettforslag for 

2010 har vi bedt om at universitetsdirektøren stiller til rådighet kr 691.000, herav kr 160000 

til universitetslekene som skal holdes i Trondheim. kr 691000 er inkludert administrativ hjelp. 

UiOBIL har mottatt tildeling på kr 350000 i 2010. 

Drift av laget i 2009 

I 2009 fikk Bedriftsidrettslaget en rammebevilgning på kr 335000 som har bidratt til at vi har 

klart å innfri våre forpliktelser i 2009. Kostnadene øker betydelig år for år. 

Rammebevilgningen går til deltakelse i serier og cuper, utgifter til baneleie, dommeravgifter 

og andre faste utgifter. I 2009 har laget også satt av kr 32.700 til investeringer. Det er brukt Kr 

182 000 til skidagen, sykkeldagen, sykle til jobben aksjonen og universitetslekene. 

 

Sett hen til budsjettet gikk UiOBIL med et totalt underskudd på kr 15.477,84.  Årsaken til 

underskuddet er at to gruppeaktiviteter og universitetslekene fikk budsjettoverskridelser. 

Budsjettoverskridelsene må ses mot de aktiviteter som har mindre forbruk og dugnadsmidler. 

Merutgifter under drift må ses mot merinntekter ifm kontingenter. Styret gjorde vedtak om at 

gruppelederne og styremedlemmene kunne få dekket utgifter til telefon, reiseutgifter og 

lignende.  Årsavslutningen ble også dekket over denne posten..  

UiOBILs utfordringer i 2009 - 2011 

Styret har gjennom året gjennomgått de utfordringer laget har. Mange av de formelle 

utfordringene er løst. Fortsatt gjenstår avklaring av det administrative ansvaret med OPA, 

rekruttering av nye medlemmer og nye aktiviteter. Rekruttering tas opp på hvert styremøte. I 
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2009 fikk sykkelgruppen inn omlag 45-50 nye medlemmer ifm at UiOBIL gikk inn for at de 

som skulle delta i premietrekningen ifm Sykkelaksjonen måtte være medlemmer.  I 2010 har 

vi lagt samme ramme ifm skigruppen: De som skal delta i skiteknikk og få skiene preppet før 

skidagen 11.3.2010 må være medlemmer. Det samme gjelder trekningen av premier ifm 

skidagen. Strategien har allerede gitt resultater! 

 

Målet er å oppnå 1000-1500 medlemmer til 200-årsjubileet i 2011. UiOBIL må ha en klar 

plan for rekruttering og videre fremdrift for 2010-2011. Utsendelsen av mail til samtlige 

ansatte og brosjyrene et ledd i rekruttering av nye medlemmer. 

 

Med den rekrutteringen det legges opp til vil vår aktivitet øke betydelig. Det er nødvendig å 

øke aktivitetene innen de gruppene vi allerede har, og det er behov for nyrekruttering. Vi må 

legge til rette for å organisere og tilby ulike aktiviteter for de ansatte. Vi ser for oss at vi kan 

øke vårt aktivitetstilbud med Friluft/mosjon, stavgang, orientering, svømming, tennis og dans. 

Flere grupper ønsker å stille flere lag i flere divisjoner, for eksempel innen fotball og 

håndball. Mange av våre gruppeledere ønsker å delta i flere turneringer, i tillegg til å delta i 

utenlands turneringer.  

Ellers mener Styret at det er viktig å: 

 Ha en god dialog med universitetsledelsen og SiO. 

 Arbeide med å få inn flere ansatte i de ulike aktivitetene. 

 Fokusere på å nå ut til nyansatte, "alle ansatte på UiO skal fra dag 1 kjenne til oss". 

 Få inn flere ansatte i de ulike gruppene som kan føre UiOBIL videre.  

 Få kontinuitet i spillermassen og nye idrettsutøvere inn i gruppene.  

 At Styret fortsatt må bidra til ski- og sykkeldag. Også ansvar for sykkelaksjonen.  

 At Styret må delta i synliggjøring av UiOBIL via innlegg om våre aktiviteter. 

 At UiOBIL gjennom e-post til alle ansatte, Uniforum og nett sprer informasjon om 

våre tilbud.  

 At idrett som drives fast ved fakulteter og institutter inkorporeres i UiOBIL. 

 At ansatte som deltar i de faste aktivitetene, sykkel, ski, sykle til jobben aksjonen skal 

bli medlemmer i UiOBIL.  

 

Medlemskort ifm medlemsfordeler 

UiOBIL har fortsatt avtale med Torshov Sport om medlemsfordeler. Torshov Sport godtar 

ansatte kort. UiOBIL har også avtale med Tryvann skisenter om rabatter på heiskort ved å 

vise ansattkort. Gjennom medlemskap i Norges bedriftsidrettsforbund har UiOBILs 

medlemmer mulighet for rabatt på hotell, flyselskap og andre sportsbutikker.  

Faste aktiviteter 

Skidag 2009 og 2010 

Skidagen i 2009 ble en suksess. Det var strålende vær og flotte muligheter for å knytte 

uformelle kontakter med andre UiO-ansatte. 350 meldte seg på, og det var nesten dobbelt så 

mange som i 2008.  Buss selskapet var nesten to timer for sent ute, likevel valgte 220 

deltagere å gå fra Stryken via Kikut og tilbake til byen, en tur på drøye tre mil. Det var 
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blåswix og påskestemning. Halvveis mellom Stryken og Kikut ventet "fortroppen" med "kaffi 

og konfekt". 50 UiO-ansatte valgte å gå en kortere tur fra Sognsvann. 20 ble med på rebusen, 

og 60 benyttet skidagen i Tryvann. 65 av deltakerne avsluttet skidagen med tapas, 

premieutdeling og dans. Middagen ble servert i Helga Engs hus.  Buss selskapet godtok 

avslag på 50% på regningen. 

 

I 2010 var det 428 påmeldte til skidagen, 78 mer enn i 2009.  Det var 284 som gikk fra 

Stryken.  Tilbakemeldinger på skidagen er at den var meget vellykket.  Alle bussene var ute i 

god tid.  Det ble utfordrende å smøre ut over dagen.  Alt fra gode ski til bakglatte ski.  Været 

var fint, solen tittet frem.  Foruten å administrere skidagen stilte UiOBIL med et korps på 15 

medlemmer hvorav 5 kjøpte inn smørebenk og smøreutstyr for å preparere i underkant av 50 

par ski.  Etter oppoverbakkene fra Stryken ventet "fortroppen" på 5 med "kaffi og konfekt".  5 

stilte med pålessing av ski fra Administrasjonsbygget fra kl 0845 og deltok som funksjonærer 

ifm rebusløpet.  Initiativet til prepping av ski med tatt av Bjarte Aarseth, og leder av 

fortroppen var Alv-Reidar Dale..  UiOBIL arrangerte også skiteknikk kurs hvor 25 deltok.  Vi 

hoppet over skifesten i år, kommer sterkt tilbake i 2011.  Det er kjøpt inn ti premier som vil 

bli trukket ut blant medlemmene. 

Arbeids- og læringsmiljødagen 

Den 30.oktober2009 deltok UiOBIL på Idrettsbygningen (Blindern Athletica), Domus 

Athletica og Georg Sverdups hus. UiOBIL stilte med Qigong, Yoga, Bordtennis, Innebandy, 

Fotball, Kanonball, Spinning 2 og jogging. 

 

UiOBIL hadde også stand i Georg Sverdrups hus hvor det ble delt ut brosjyrer og plakater i 

tillegg til at det ble rekruttert nye medlemmer. På stand var det mulig å prøve ut den nye 

rebusløypa her på Blindern. Løypa inneholdt oppgaver rundt omkring på Blindern, og var 

således en fin aktivitet som treningsalternativ i arbeidstiden.  

Holmenkollstafetten 

Vårens vakreste eventyr gikk av stabelen 8. mai 2009. Friidretten stilte med to lag, kvinne og 

herrelag, totalt 30 personer. Vi gratulerer herrene og damene med innsatsen i 

Holmenkollstafetten. Herrelaget vant veteranklassen på tiden 1:06:42. Damene kom på 31. 

plass av 47 lag med tiden 1:19:52. Sofie Jakobsen står ansvarlig for gjennomføringen av 

Holmenkollstafetten.  

Universitetslekene (UL) 

Universitetslekene (UL) arrangeres i hhv Bergen, Oslo og Trondheim og er en konkurranse 

mellom de tre universitetenes bedriftsidrettslag.  

 

Lekene gikk av stabelen fra 5. til 7. juni og UiOs bedriftsidrettslag var arrangør. Alle ansatte 

kan delta. Det var 132 personer som deltok i lekene, og 86 av dem kom fra UiO. Været var 

glimrende, og det var med på å gjøre hele arrangementet vellykket. Lekene er vel så mye et 

sosialt arrangement som idrettslig. Takk til alle som gjorde en innsats for at dette kunne 

gjennomføres.  
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Det konkurreres i ni øvelser: badminton, bordtennis, bowling, fotball, håndball, skyting, 

stafett, terrengløp og volleyball. 

 

Oslo gikk av med seieren i bordtennis for herrer og damer, fotball for herrer, håndball for 

herrer, skyting, terrengløp for damer og volleyball for blandet lag.  

 

UiO vant universitetslekene totalt og overtok vandrepokalen. Med 45 poeng slo UiO de andre 

universitetene med god margin, NTNU fikk 37 poeng og kom på andreplass etterfulgt av UiB 

med 25 poeng. Lørdag kveld ble avrundet med bankett med grillmat og stor stemning. Det 

deltok 80 på kveldens bankett. 

Sykkeldag 

Sykkeldagen er et årlig tilbud til alle ansatte ved UiO og gikk av stabelen den 13. juni 2009. 

Det gikk buss fra Administrasjonsbygningen for transport av deltakere og sykler. Det deltok 

omlag 141 personer på turen som gikk fra Stryken til Sognsvann.  

 

Tidligere var fellesaktiviteter som ski- og sykkeldag et delt ansvar mellom KVU og UiOBIL. 

Med bakgrunn i rammebevilging gitt UiOBIL trakk KVU seg ut av sitt administrative ansvar 

og overførte dette til UiOBIL, et ansvar UiOBIL ikke har påtatt seg. Etter en diskusjonsrunde 

bidrog KVU.  UiOBIL organiserte den praktiske delen av sykkeldagen. Sykkelgruppen kjørte 

en runde fra Stryken til Sognsvann for å rydde bort steiner i veien.  

”Sykle til jobben-aksjonen”  

UiOBIL er ansvarlig for gjennomføringen av Sykle til jobben-aksjonen 2009, og aksjonen har 

blitt et fast vårtegn ved UiO der vi prøver å la det gå sport i det å få flest mulig til å delta. 

Aksjonen varte fra 4. mai til 29. juni. Totalt deltok 520 personer mot 482 i 2008. Det var satt 

av kr 45 000 til sykkelpremier. Det ble kjøpt inn 9 sykler, 9 gavekort a kr.1000 og 20 

trøstepremier.  . I 2009 fikk sykkelgruppen inn omlag 45-50 nye medlemmer ifm at UiOBIL 

gikk inn for at de som skulle delta i premietrekningen ifm Sykkelaksjonen måtte være 

medlemmer. 

Årsavslutning 

Den 8. desember 2009 var det julemiddag for Styret, gruppeledere og bidragsytere til 

UiOBIL. Det var en hyggelig årsavslutning med 19 til stede som må gjentas. 

 

Vedlagt følger gruppeledernes årsmeldinger 

 

 

På vegne av Styret 

 

 

 

 

Gerd Thorsen                                      Astrid Jenssen 

leder                                      sekretær 

 


