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Idrett Fotball 
Referat 

 
Møtedato 20.april kl 20.00 – 23.00  
Disse møtte:  
Anette Aasen, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen og Kirsten Vanberg 
Forfall: Ove Falk-Larssen 

 
Sak Beskrivelse Ansvarlig Tid 

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

2 Rask informasjonsrunde  

  

Alle 30 min 

3 Anlegg 

 ØHIL idrettspark, spesielt referat etter møtet 5.april 

 Jarmyra; toalett/garderobesituasjon, bod 

Kay/Tom 30 min 

4 Aktivitetsavgifter 2017  Kirsten 60 min 

5 Alternative inntektsmuligheter ØHIL fotball 
 

Tom 15 min 

6 Eventuelt Tom 5 min 
 

Neste møter 

9.mai 
6.juni 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 20.april kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 4-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte  
Bakgrunn:  
 
 
Forslag til vedtak:  

 
Styret godkjente innkallingen. 
Styret godkjente også referatet fra møtet 14.mars 2017, dog med enkelte justeringer knyttet til 
reaksjonsreglementet. 

 
Styrets bemerkninger: 
Ingen bemerkninger. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 20.april kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 4-02 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Rask informasjonsrunde fra alle 
Orientering:  
 
Rask informasjonsrunde inkl: 

 Kiosken; driftes av ØHIL/Sverre (etterskrift; søknader er mottatt) 

 Sesongkort KSA (1.divisjon); Kirsten sender til HS, fotballstyret, sportslig utvalg og HS 

 Rabatterte pris; Kirsten sender info til trenere og lagledere, det presiseres at rabattordning gjelder for 
kjøp til personer med ansvarsroller. 

 Cup 2 og 3; Anette tar tak i dette (etterskrift; Kirsten overtar dette) 

 Sportslig leder; prosess er i gang 
 Fotballstyret ønsker at klubben vurderer å bruke personer på tiltak fra NAV, frem til sommeren ønskes 

Amalie til en fire timers jobb for å gå over anleggene våre. 

 
 
Styrets bemerkninger: 
Ingen kommentarer utover det som fremkommer over. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 20.april kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 4- 03 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Anlegg 
Orientering:  
 
Anlegg 

 ØHIL idrettspark, spesielt referat etter møtet 5.april 

 Jarmyra; toalett/garderobesituasjon, bod 
 

Tom oppdaterer referat fra møtet 5.4 og sender på sirkulasjon.  
Fotballstyret er opptatt av at det fremkommer at bandy gir sin tilslutning til kunstgress hvis milepæl 6 ikke nås. 
Kay oppdaterer/ gjør en vurdering av fakta til Eivind i forbindelse med innsamlingsaksjonen. 
Styrets bemerkninger: 
Ingen kommentarer utover det som fremkommer over. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 20.april kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 4 - 04 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Aktivitetsavgifter 2017 
Orientering:  
 
Et første utkast er utarbeidet som grunnlag for å beslutte aktivitetsavgifter 2017. 
 
Vedlagt sakspapirene ligger følgende dokumenter: 

 Treningsavgifter 2017 UTKAST 
I utgangspunktet har jeg lagt på ca kr 100 på alle, med noen unntak, har gått opp på 
noen/ned på andre ut fra en helhetsvurdering. 

 Fordeling av treningstider  
En del har/ gir tilbud om en ivrig trening, gitt at vi ikke vet hvem som deltar på dette har 
jeg tatt utgangspunkt i antall treningstider pr lag/ årgang som er tildelt) 

 Total fordeling pr årgang 2016  
Dokument presentert i forrige styremøte som viser hvilke årganger som gikk med 
«underskudd» 

 Treningsavgifter 2016 - endelig 
Styrets bemerkninger: 
Det var enighet om å utsette saken til et eget møte 9.mai. Generell heving av treningsavgift begrunnes 
med økt vedlikeholdsbehov baner og generell prisstigning. 
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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). 
 
 

 Klubben sentralt har nå inngått avtale med Kraft til idretten, inntekter fordeles iht antall 
medlemmer pr idrett. 

Styrets bemerkninger: 
 
Utsettes. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 20.april kl 20.00 – 23.00 
Saksnummer 4 - 06 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 
Orientering:  
Vi bygger bod på Jarmyra. 
 
Fotballstyret støtter administrasjonen forslag om følgende fokusområder: 

 TRAFIKK-SIKKERHET 

 SUNNE MATVANER  

 ORDEN 
o Fokus på opprydding på alle anlegg, samt ta vare på våre fasiliteter på en bedre måte enn før 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Orientering om bygging av bod på Jarmyra ble tatt til etterretning. 
Fotballstyret støtter fokusområdene for 2017. 

 


