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Protokoll hovedstyremøte  
torsdag 02.05.13 

 

 

Saks-
nummer 

Sak Ansvarlig Vedtak 

24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 

25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til etterretning 

26 Regnskap pr mars Sverre, Kirsten Vedtak 

27 Eventuelt Jan Til etterretning 
vedtak 

 

 
 
Innkalt:  
Jan, Øyvind, Kirsten, Karine, Kaare, Lars, Julie 
Sverre (adm) 
 
Invitert:  
Gro 
 
Forfall:  

Julie 
 
Kalender:  
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Møtedato 02.05.2013 

 

Saksnummer 24 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og sakspapirer til styremøtet er sendt pr 
mail. 
 

Forslag til vedtak:  
 
Protokoll fra møte 21.03.2013 er godkjent 
Innkalling til møte 02.05.2013 er godkjent 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Ingen 
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Møtedato 02.05.2013 

 

Saksnummer 25 

Saksbehandler Akershus Idrettskrets 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Besøk fra Akershus Idrettskrets 

Orientering:  

 
Stein Erik Halck fra AiK (og daglig leder i Drøbak Frogn) forklarte om den rolle AiK kan spille for klubben.  
 
Han forklarte bla om  
 

(1) programmet "Ærlig talt" som gir klubben NOK 5 000 ved å forplikte seg til antidoping arbeid.  
(2) Støtte til å lage virksomhetsplan 
(3) Lederkurs for ungdom 
(4) Kompetanse på anlegg (Oddleif Dalen)  
(5) Betydningen for offentlig støtte av å ha mange i aldersklassen 13-19 
(6) Mal for klubbhåndbok 

 
  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. Oppfølgning vurderes. 
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Møtedato 02.05.2013 

 

Saksnummer 26 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr mars 2013 

Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er regnskapsrapporten pr mars 2013 (mot budsjett) og regnskapsrapporten pr 
samme tid i fjor er vedlagt, for sammenligning. Disse ligger under hverandre i den aktive fanen. Legg 
merke til at budsjettet for 2012 ikke er periodisert. 
 
Detaljer rundt hver avdeling kan dere også se på.  
 
Noen tilbakemeldinger til rapporten, der det er vesentlige ting å kommentere 
 
Fotball: 

 Noe høyere inntekter på vintertreningsavgiftene enn budsjettert 

 Sponsorene fakturert tidligere enn i fjor 

 Treningsleir damer ikke fakturert spillerne ennå 

 Utleie av DNB Arena gitt god inntekt, og på tider som ikke har kollidert med egen aktiviteter 

 Fra april: stort overskudd på ØHIL Manpower Cup, samt stor økning i deltakere på ØHIL 
Akademiet. Også stort salg av ny kolleksjon av utstyr. 

 Driftsutgifter til vinterdriften av DNB arena er som forventet 

 Større lønnskostnader enn i fjor, men dette er det budsjettert med 
 
Bandy: 

 Feil i budsjettet, kun periodiseringen av aktivitetsavgiftene (2012) er lagt inn ellers lite aktivitet 

 Utgifter på 70’ (jan) og 52’ (mars) er baneleie som er feilført 

 I april/mai: Dekkhotell-kampanje, ryddedugnad for kommunen og mobilreturkampanjen 
 
Håndball: 

 Fortsatt en del utestående aktivitetsavgifter 

 En måneds forskyving i inntektene fra Hoslehallen 

 Dommerutgiftene henger sammen med salget i kiosken og skal endres 
 
Hovedstyret: 

 Overføring av sponsorer Fotball (25% av det adm har fått inn) gjøres i mai 

 Salg av utstyr (capser, paraplyer, bagger) kommer i mai 

 Stor økning i honorar for regnskap/revisjon 
 

 
 

Styrets bemerkninger: 

  
Orienteringen ble tatt til etterretning. 
 
Det oppsto diskusjon om 2 punkter: 
 
1.  Supporterklubbens konto: Lars forklarte om bakgrunnen for at supporterklubben har en konto som 
inneholder nær MNOK 1, bygget opp gjennom bla bingo, "Det Beste"-midler,  julemarked med mer. 
Kontoen disponeres i dag av Klaus Urby, men er i banken formelt koblet til ØHIL. Banken har bedt ØHIL 
bringe klarhet i dette. Styrte vedtok at Sverre må få brakt i klarhet i hvilken kobling banken har foretatt 
mellom ØHIL og denne kontoen.  
 
2. Kirsten gikk igjennom listen over restanser. Etter noe diskusjon ble det klart at det er noen gjengangere. 
Det ble derfor besluttet å sende ut et brev med følgende tekst til de som har restanser: 
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"[Innledning] 
 
Betaling av vedtatte avgifter til klubben er en forutsetning for medlemssak. Dette er bestemt av Norges 
Idrettsforbund (NiF). NIF har laget en "lovnorm for Idrettslag" og denne ble vedtatt som gjeldende for ØHIL 
på Årsmøtet i februar. Lovens § 3 (6) lyder slik: 
 

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år mister automatisk sitt medlemskap i 
idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke 
tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 

Medlemskap er grunnlag for å underkaste seg NiFs lover, forsikringer og rett til å delta på trening og i 
konkurranser. Dersom skyldige avgifter ikke betales innen 14 dager fra dags dato, blir vi dessverre tvunget 
til å stryke [..] fra våre medlemsoversikter og [..] vil etter dette ikke ha rett til å møte på trening eller å spille 
kamper for ØHIL. Melding om dette vil gå ut til trenerne. Ettersom [..] ikke vil være forsikret, kan det ikke gis 
dispensasjon fra trener eller andre.  
 
Merk at klubben ved fortsatt manglende betaling i tillegg til tap av medlemskap forbeholder seg å iverksette 
inkasso".  
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Møtedato 02.05.2013 

 

Saksnummer 27 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 

1. Kaare hadde sendt ut sakspapirer på visjon med mer. Denne var ved en feil ikke sendt ut til behandling 
på dagens møte 
 
2. Medlemsregister: Øyvind gikk igjennom status – dette er i prosess. Har hatt dialog med Weborg 
 
3. Rydding: Bør sende ut e-post til ryddeansvarlig for å minne om at det må ryddes etter hver trening. 
 
4. Kommunikasjon: Karine har begynt kartlegging. Vil komme med arbeidsplan til neste møte, herunder 
spesielt angivelse av hvor hva som behøves av midler   
 
5. ØHIL-forum: Lars gikk igjennom status. Må purre for å få bedre deltakelse 
 
6. Trafikk: Har vært nesten-ulykke ved kryssing av Bispeveien mellom Hosle skole og DnB Arena. Skolene 
vil stenge den øverste porten for å tvinge overgangen til fotgjengerfeltet.  
 
7. Pondus: Har signalisert at de er villige til å stille opp på dugnad. Kan være aktuelt med masketetting i 
ballnett eller oppussing av klubbhuset? Jan/Øyvind/Sverre tar møte med Pondus 
 
8. Bekkestua skole flytter inn på tomta nordvest for klubbhuset på Hosle. Viktig at våre interesser ivaretas i 
den forbindelse. Området er opparbeidet av ØHIL. 
 
9. Utbygger av mobilmast på Hosletoppen har tatt for seg og benytte vårt fundament og fjernet belysning 
av banen. Sverre følger opp.  

 

Styrets bemerkninger: 

  
 

 


