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Idrett Fotball 
Referat 

 
Møtedato 14.mars kl 20.00 – 23.00  
Disse møtte:  
Anette Aasen, Erik Evensen, Kay Prytz, Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen, Georg Dyngeland og 
Kirsten Vanberg 

 
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og forrige referat (beslutning) Tom 5 min 

2 Rask informasjonsrunde  

 Årgangsmøter 20.-23.mars 

 BDO cup 

 Tiltaksplan etter 2016-sesongen 

 Informasjonsaker Fotballtinget 

Alle 30 min 

3 Hosle idrettspark og kommunikasjon Kay/Tom 30 min 

4 Hvordan engasjere Grav-foreldre? Tom 15 min 

5 Retningslinjer – sanksjoner dårlig oppførsel (beslutning) Georg/ 
Ove/ Tom 

15 min 

6 2017-sesongen 

 Dugnadsmatrise (beslutning) 

 Ny lagkontorutine  

 Innskjerping av konsekvenser for manglende 
betaling av aktivitetsavgift (beslutning) 

 Dommere til treningskamper 

 Dekning av cuper (beslutning) 

Kirsten 30 min 

7 Aktivitetsavgifter 2017  

 Resultat pr årgang 2016 

 Forutsetninger for fastsettelse aktivitetsavgift 2017 

Kirsten 10 min 

8 Fordeling av sportslig leders oppgaver frem til nyansatt er på 
plass 

Tom 10 min 

9 Alternative inntektsmuligheter ØHIL fotball Kirsten 5 min 

10 Eventuelt Tom 5 min 
 

 

Neste møter 

20.april 
6.juni 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14.mars kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 3-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte  
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak:  

 
Styret godkjente innkallingen med et tillegg under eventuelt. 
Styret godkjente også referatet fra møtet 14.februar 2017 etter mindre justeringer. 

 
Styrets bemerkninger: 
Ingen kommentarer. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14.mars kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 3-02 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Rask informasjonsrunde fra alle 
Orientering:  
 
Rask informasjonsrunde inkl: 

 Årgangsmøter 20.-23.mars 

 BDO cup 

 Tiltaksplan etter 2016-sesongen 

 Informasjonsaker Fotballtinget  
 Kvalitetsklubb; OFK ønsker å bli invitert for overrekkelse av flagg og plakett til klubbhuset. De ønsker 

at dette gjøres når det er aktivitet med barn på banen, så det kan skapes litt blest rundt konseptet. 

 

 
Strategiplan tas inn i plansjer for årgangsmøter. Georg/ Kirsten utarbeider disse. 
BDO cup går sin gang, DNB/ Lip Smacker må settes i gang. 
Tiltaksplan tas senere. 
Kretstinget; fokus på Kvalitetsklubb, jenter og integrering. 

 
Styrets bemerkninger: 
KV får i oppgave å følge opp formuleringer i mandat for sportslig utvalg, ellers ingen 
oppfølgingssaker utover det som fremkommer i referatet. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14.mars kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 3-03 
Saksbehandler Tom/ Kay 
Type sak Orientering 
Saksnavn Hosle idrettspark og kommunikasjon 
Bakgrunn:  
 
Ref sak innmeldt til årsmøtet må dette diskuteres. 

Tom orienterte om HS’ vedtak hvor det forutsettes at dette er et klubbprosjekt. 

 
Styrets bemerkninger: 

Det var enighet om Tom kontakter Skule om møte med HS, bandy og fotball samt Sverre før 
årsmøtet. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14.mars kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 3-04 
Saksbehandler Tom   
Type sak Orientering 
Saksnavn Hvordan engasjere Gravforeldre? 
Bakgrunn: 
 
Det er et faktum at Grav-utøvere og foreldre er mindre knyttet til ØHIL som klubb. Dette kan skyldes ulike 
forhold, men historisk har ofte Grav-barn spilt fotball i ØHIL, mens de har drevet andre idretter i andre 
klubber. I forbindelse med arrangementer (cuporganisering) er det mer utfordrende å mobilisere foreldre 
fra Grav enn de andre skolene.  
 
Hva vi kan gjøre for å endre dette? Er det andre forhold enn avstand til klubbhuset som påvirker dette? 
Manglende fasiliteter på Jarmyra? Demografiske forhold? Temaet diskuteres.  

 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
Temaet ble diskutert kort. Vi jobber videre med problematikken, hovedsakelig ved å informere foreldre 
godt, spesielt i forbindelse med sammenslåing med Hosle og Eikeli (dvs. høsten før dette gjøres). Det bør 
vurderes om man skal innhente gode råd fra G03-årgangen som hadde en god sammenslåing. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14.mars kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 3-05 
Saksbehandler Georg 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Retningslinjer – sanksjoner dårlig oppførsel 
Bakgrunn: 

Opp gjennom årene har man dessverre opplevd situasjoner hvor det hadde vært på sin plass å ha et 
reaksjonsreglement for å enklere håndtere saker. Utast til reglement er utarbeidet av sportslig leder. 

Reaksjonsreglement ØHIL-fotball 

Reaksjonsreglement gjelder for spillere, ledere og/eller trenere som i regi av sin rolle, eller i forbindelse med aktivitet i 
regi av ØHIL har opptrådt i strid med klubbens verdier og vedtekter. Reglementet omfatter også handlingsmønster som 
kan skade klubben omdømme og som er i strid med hva som oppfattes som god folkeskikk. 

 
1. I kamp og treningssammenheng: 

a. Klubben kan midlertidig frata spilleren/lederen retten til å delta i kamp, også ut over vedtaket som er 
fattet av krets i etterkant av hendelsen. 

b. Klubben kan over en periode på 3 dager-2 uker frata spilleren/lederen retten til å delta på trening i regi 
av klubb. 

c. Ved gjentatte episoder kan klubben frata spilleren sitt medlemskap/verv i fotballgruppen. Dette skal 
behandles i sportslig utvalg og innehaver av verv og/eller foresatte og spiller skal inkluderes i prosessen.  

 
2. På turnering og treningssamling  

a. Klubben kan pålegge foresatte å være tilstede på fremtidige turneringer/treningsleirer som et vilkår for 
barnets deltagelse i turneringen/treningssamlingen. Dette er et tiltak for å sikre at det i fremtiden ikke 
forekommer tilsvarende tilfeller. 

b. Klubben kan frata spiller/rolleinnehaver muligheten til å delta/bidra på turneringen/treningssamling i 
regi av klubb. 

c. Klubb kan holde vedkommende økonomisk ansvarlig for eventuelle tap klubben lider i forbindelse med 
hendelsen. 

d. Ved gjentatte episoder kan klubben frata spilleren, leder og eller trener sitt medlemskap/verv i 
fotballgruppen. Dette skal behandles i sportslig utvalg og innehaver av verv og/eller foresatte og spiller 
skal inkluderes i prosessen.  
 

3. I sammenheng hvor man representere klubb, ut over situasjoner som er nevnt over. 
a. Klubben kan midlertidig utestenge spiller/innehaver av rolle fra aktivitet i regi av klubb pålydende en 

periode på 3 dager – 2 uker.  
b. Klubben kan frata spilleren/rolleinnehaver sitt medlemskap/verv i fotballgruppen. Dette skal behandles 

i sportslig utvalg og innehaver av verv og/eller foresatte og spiller skal inkluderes i prosessen. 
 
Sportslig utvalg fatter vedtak i henhold til føringene over, ved uenighet mellom partene kan saken påklages. Vi følger da 
ØHILs retningslinjer for konflikthåndtering: http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/10/konfliktlosning_ohil.pdf 
  
 

Vedtak:  

Reaksjonsreglementet ble vedtatt, men enkelte mindre endringer. KV oppdaterer i tråd med 
dette. 
Styrets bemerkninger: 
Ingen bemerkninger utover vedtak. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14.mars kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 3 – 06 
Saksbehandler Kirsten  
Type sak Orientering/ beslutning 
Saksnavn 2017-sesongen 
Orientering/ bakgrunn 
Dugnadsmatrise 
Utkast til dugnadsmatrise ble presentert i et tidligere styremøte. Videre prosess rundt dette tas med ansvarlig 
for organisasjon og styret informeres i etterkant. Dugnadsmatrisen skal være klar til årgangsmøtene. Hvis klar 
til møtet i mars, ettersendes denne. 
 

Ny lagkontorutine 

ØHIL har iverksatt ny lagkontorutine. Alle årgangsansvarlige er informert. Foreløpig har G04 og G03 tatt i bruk 
bankkonto/ deltager.no for innsamling av «cuptur»midler. Egen bankkonto pr lag opprettes ikke, det benyttes 
prosjekt for dette. 

 
Forslag om innskjerping av konsekvenser ved manglende betaling aktivitetsavgift for seniorer 
(beslutning) 
I løpet av 2016 har jeg brukt relativt mye tid på innkreving av utestående. Jeg har forståelse for at vi skal 
være rause overfor barna, dvs opp til og med 12 år. At vi skal bruke så pass mye tid på innkreving for 
seniorer; menn veteran, menn senior, kvinner 7er og kvinner 3.divisjon er ikke hensiktsmessig bruk av 
administrasjonens tid. I for eksempel Haslum fotball kjøres en strammere linje, dvs. spillere som ikke 
betaler settes inaktive i FIKS (etter en fastsatt prosedyre).  
 
Mitt forslag er følgende for 2017 (kun for senior; anslagsvis 110 spillere): 

- Fakturautsendelse (10 dagers betalingsfrist) 
- Etter betalingsfrist sendes oversikt over de som ikke har betalt til årgangsansvarlige som 

bekrefter at spiller er aktiv/ epost er korrekt 
- Purring sendes (10 dagers betalingsfrist) 
- Hvis betaling ikke har funnet sted blitt registrert innen 15 dager settes spiller inaktiv i FIKS. 

 
Jeg er ganske overbevist om at betalingsvilligheten er vesentlig større hvis vi har et slikt opplegg. 
Selvfølgelig vil vi videreføre ordningen hvor man kan søke om fritak for treningsavgift pga. egen 
økonomisk situasjon. 
 
For øvrig presenterte jeg dette da jeg deltok i forrige HS-møte og de støttet et strengere 
reaksjonsmønster overfor spillere over 18 år. 
 
Dommere til treningskamper 
Jeg har i 2017 praktisert at dommere til treningskamper ikke dekkes av klubb, da jeg mener at dette ikke 
er hjemlet noe sted. Tilsvarende praksis er benyttet i andre klubber. 
 
Cupdeltagelse – hva skal ØHIL fotball dekke (beslutning) 
Ferdigbehandlede retningslinjer for cupdeltakelse fremgår av eget vedlegg. 
Av retningslinjene fremgår følgende vedrørende dekning av cuper: 
 
«ØHIL fotball oppfordrer lagene våre til å delta på cuper, og dekker påmeldingsavgiften til eksterne cuper slik: 
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- Pr seriepåmeldte lag i ungdomsfotballen: inntil 5.000,-pr år 
- Pr seriepåmeldte lag i barnefotballen: To cuper pr år 2500,- pr år 
- Året man starter med fotball får man dekket 2 cuper per 8-10 spillere 
- ØHIL fotball dekker deltageravgiften til OBOS cup og NM. « 

 
 
 

Vedtak: 
Styret støtter forslaget om begrensning vedrørende dekning av cuper. 
 
Styrets bemerkninger 
Dugnadsmatrise – Anette og KV oppdaterer. (etterskrift; publisert) 
Innskjerping av oppfølging ved manglende betaling av aktivitetsavgifter; styret ber om at utestående 
følges tett i samråd med årgangsansvarlige. Styret ønsker ikke generell informasjon til alle. 
Dommere til treningskamper – avvikles 
Cupdeltagelse – skriv om dette er ok. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14.mars kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 3-07 
Saksbehandler Kirsten 
Type sak Orientering 
Saksnavn Aktivitetsavgifter 2017 
Orientering: 
I forkant av fastsettelse av aktivitetsavgifter vil sportslig leder, adm.leder og styreleder gjennomgå 
kontrakter for alle lag/ trenere, i tillegg vil antall spillere pr årgang innhentes (frist for ungdom og senior 
er 15.3)i tillegg må antall treningsdager være klare før vi kan fastsette aktivitetsavgifter. 
 
Jeg har utarbeidet et oppsett som viser hva som ble fakturert og hva som faktisk ble innbetalt. Avvik 
skyldes i korte trekk, mangelfulle (gale) lister, at noen slutter, søknad om fritak aktivitetsavgift og fritak 
for å betale ved langvarig skade. Dette indikerer at noen grupper har store avvik og bør vurderes med 
tanke på økning i avgift. 

 
Det bør etter mitt syn vurderes om det skal gjøres et påslag på alle med kr 100 i rehabiliteringsfond.  
 
Se eget vedlegg over fakturerte/ innbetalte aktivitetsavgifter. 
 
Hvis oversikten som viser resultat pr årgang 2016 er ferdigstilt innen møtet, ettersendes denne. 
 
Styrets bemerkninger: 
Vi viderefører tidligere års modell, med justering av noen årganger. 
Det var enighet om at det legges på kr 100 på alle aktivitetsavgifter som øremerkes rehabilitering av 
anlegg (ikke 2010). 
2010-årgangen har ligget fast på kr 950 i flere år. Etterskrift; etter å ha sjekket mot Fossum og Haslum var 
det enighet om å øke til kr 1000 for den yngste årgangen. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14. mars kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 3-08 
Saksbehandler Tom 
Type sak Orientering 
Saksnavn Fordeling av sportslig leders oppgaver frem til nyansett er på plass 
Orientering: 
Diskuteres. 
 
Styrets bemerkninger: 
Nåværende sportslig leder opplyste på forespørsel at han kunne bidra ved behov etter 31.mars. 
Daglig leder hadde i forkant av møtet listet opp sportslig leders oppgaver med forslag til hvordan 
oppgavene skulle ivaretas. Inntil ny person er på plass ivaretar administrasjonen Georgs oppgaver. Det 
hentes inn nye ressurser for akademiet og fotballskole. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14. mars kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 3-08 
Saksbehandler Kirsten 
Type sak Orientering 
Saksnavn Alternative inntektsmuligheter 
Orientering: 
ØHIL fotball har i alle år hatt som prinsipp at alle inntektsgenerende dugnadsaktiviteter som gjennomføres skal 
ha tilknytning til idrettsutførelsen, dvs. konkrete årganger har ansvar for gjennomføring av 3 cuper og 
Fotballens dag. 
 
Samtidig har vi et økende press på å holde aktivitetsavgifter nede, et økende rehabiliteringsbehov, 
sponsormarkedet er relativt begrenset samt at ØHIL fotball har levert et årsunderskudd to år på rad.  
 
Avtaler for draktsponsing er inngått for perioden 2017-2019 i størrelsesorden 200’ pr år (ØHIL fotballs andel). I 
tillegg kommer sponsorer i forbindelse med cuper og arenareklame. Andre idretter i ØHIL har «tvungen» 
dugnad, bandy må selge Salva-produkter, mens håndball iallfall tidligere har måttet selge Enjoy-guiden. 
 
Det foreslås at styret diskuterer følgende: 

- Er det mer å hente på sponsorer? 
Hvem skal i så fall ta tak i dette/hvordan skal det gjøres? Eventuelt kan eksterne benyttes? 
 

- Er tiden moden for å tenke ytterligere en cup på høsten (tilbake til tidligere opplegg)  
Hvem skal i så fall ha ansvar for dette, alternativt skal det tas en høyere pris på Fotballens dag for å 
sitte igjen med et større overskudd på dette arrangementet? 
 

- Er tiden moden for mer tvungen dugnad?  
Jeg har for eksempel fått presentert et opplegg for salg av kaffekapsler (alle medlemmer må da selge/ 
få inn x antall kunder) – forbruker registrerer seg/bestiller online, leverandør sender produkter og 
klubben får kvartalsvis avregning. Gitt at vi er så store må det også være gjennomførbart, dvs. ikke 
være for komplisert logistikkmessig. 
 

- Er tiden moden for å intensivere kick back-avtaler?  
Klubben har noen allerede, men ØHIL fotball har ingen. Hvis dette skal gjennomføres kan man tenke 
seg egne fotball-avtaler eventuelt klubbavtaler som tilgodeser idrettene basert på størrelse.  
Krafttilidretten.no er et godt eksempel her, de sier selv at de har konkurransedyktige priser (egen app 
som du kan ta prissjekk ved å ta bilde av baksiden av siste faktura). Klubben får 1 øre for hver kWh 
som brukes (gjelder både privatkunder og bedriftskunder). 
 
 

 
Styrets bemerkninger: 
Saken utsettes til neste møte. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14. mars kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 3-10 
Saksbehandler Tom 
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 
Orientering: 
Fotballstyret har fått en anmodning om å finne et kvinnelig medlem til valgkomiteen i ØHIL. 
 
Styrets bemerkninger: 
Styret har ingen forslag, men vil sjekke med tidligere leder i fotballstyret Gro Fadum, utover dette har 
fotballstyret ingen konkrete forslag utover tidligere styremedlemmer i HS og undergrupper.  
Etterskrift: Gro Fadum takket nei til forespørselen. 

 


