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Hovedstyremøte  
Torsdag 13.02.14 kl. 1900 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 

5 Godkjenning av protokoll og 
innkalling 

Jan  

6 Regnskap 2013 Kirsten, Sverre  

7 Fritak pga økonomi Sverre  

8 Etterarbeid seminar - 
Dugnadskoordinering 

Sverre  

9 Etterarbeid seminar - 
Kommunikasjon 

Sverre  

10 Etterarbeid seminar – 
Anleggsbehov/muligheter 

Sverre  

11 Etterarbeid seminar – 
Rekrutteringsplan 

Sverre  

12 Budsjett Sverre  

13 Status valg Sverre, 
valgkomitéen 

 

14 Forberedelse til Årsmøte Sverre  

15 Eventuelt 

 
Jan  

 

 
 
Tilstede:  

Jan, Øyvind, Kirsten, Lars, Karine 
Gro (fotball) 
Ole-Christian (valgkomitéen) 
Sverre (administrasjon) 
 
Forfall:  

Kaare 
 
Kalender:  
 
6. mars – Årsmøte (utsatt fra  27. februar) 
26. mars kl. 2000 - Hovedstyremøte
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Møtedato 13.02.2014 

 

Saksnummer 5 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

 
Protokoll fra forrige styremøte (16.01.2014) foreligger på www.ohil.no.  
 
Sakspapirer til møtet er utsendt på mail. 
 

Vedtak:  
 

Innkalling til møte og protokoll fra møte 16. januar og innkalling til møte 13. februar er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 13.02.2014 

 

Saksnummer 6 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap 2013 

Bakgrunn:  
 
Revisor og regnskapsfører gjør siste arbeid med årsregnskapet denne uken, og ferdig regnskap ble sendt 
ut på mail 13.02. 
 

Vedtak: 
 

Regnskapet for 2013 er godkjent.  

Styrets bemerkninger: 
 
En feil i periodiseringen til håndball ble avdekket og er justert i årsregnskapet som blir presentert på 
Årsmøtet. I årsregnskapet tillegges det i noten om lønnsmottakere at det er anslagsvis 150 trenere med 
lønnet arbeid i idrettene.  
15.02: Oppdatert årsregnskap sendt ut 
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Møtedato 13.02.2014 

 

Saksnummer 7 

Saksbehandler Sverre, Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Fritak på grunn av økonomi 

Bakgrunn:  
 

Vedlegg: Brev fra Bærum idrettsråd, basert på høstseminaret med grunnlag i ØHIL Fotballs mulighet for å 
søke om å søke om fritak for aktivitetsavgift. 
 
Mail utsendt fra Sverre til undergruppene, uten innvendinger: 
 
Til undergruppenes styreledere! 
 
På BIRs høstseminar ble det diskutert fritak diverse avgifter for vanskeligstilte. Vedlagt er et resultat av den 
diskusjonen. Jeg vil ta opp dette på hovedstyremøte neste torsdag, og dersom dere har noen innvendinger, ber 
jeg om kjappe innspill på dette.  
 
Bakgrunnen for diskusjonen på høstseminaret var ØHILs informasjon på faktureringen av treningsavgiften i 
Fotball, der det vises til at man kan søke om fritak (noe BIR syntes var veldig bra). Mitt forslag er at vi som 
klubb: 
 

- Medlemskontingent må uansett betales (av flere årsaker, deriblant forsikring) 

- På fakturering av treningsavgiftene, opplyser vi om at det kan søkes om reduksjon/fritak for avgiften på 
grunnlag av søknad, begrunnet på økomomi 

o Idrettens styre må da ta stilling til disse tilfellene som evt kommer opp 

- Kostnader som er påkrevd for å drive aktiviteten (utstyr, heiskort o.l) dekker vi ikke, men her er det 
andre steder det kan søkes om (NAV) 

 
Jeg synes dette er veldig viktig for oss å kunne stå for, og veldig i tråd med klubbens verdier.  
 

 

Vedtak: 
 

Hovedstyret støtter muligheten for å søke om fritak for aktivitetsavgiften. Informasjon om mulighetene 
publiseres på www.ohil.no og på fakturaene som sendes ut fra hver enkelt idrett.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Administrasjonen følger opp skolene, for å høre om rutiner for støtte til aktivitetsavgifter.  
Oppdatering 14.02: Sverre har fått bekreftet at slike søknader går via kontaktlærer/rektor ved skolene. Til 

nå er vi ikke klar over noen utøvere i ØHIL som mottar slik støtte. 

 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 13.02.2014 

 

Saksnummer 8 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Etterarbeid seminar - Dugnadskoordinering 

Bakgrunn:  
 

På seminaret kom det klart fram at organiseringen av det frivillige arbeidet er vanskelig, og det blir verre å 
få frivillige til å ta på seg verv i styrene.  
 

Vedtak:  
 

Saken utsettes til neste styremøte 

Styrets bemerkninger: 
 

Administrasjonen henter inn informasjon fra undergruppene over det som er av dugnader som forventes å 
dekkes av foreldrene. Dette gjelder oppgaver som går utover engasjementet som det innebærer å følge 
opp sitt eget barn (cuper, hallvakter, renn osv.) 
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Møtedato 13.02.2014 

 

Saksnummer 9 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Etterarbeid seminar - Kommunikasjon 

Bakgrunn:  
 

På seminaret kom det klart fram at kommunikasjonen i ØHIL må bli bedre.  
 
Vedlegg: Kommunikasjonsmatrise 
 

Vedtak:  
 
Kommunikasjonsmatrisen følges inntil videre og deles med undergruppene. For grupper/årganger legges 
det til at viktig informasjon som må nå ut til alle i tillegg til informasjon på FB også må sendes pr mail. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Hovedstyret ønsker å lage en kommunikasjonsplan i et annet format.  
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Møtedato 13.02.2014 

 

Saksnummer 10 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Etterarbeid seminar – Anleggsbehov/muligheter 

Bakgrunn:  
 

ØHIL har både utfordringer og muligheter i forhold til anleggsutvikling de neste årene. I etterkant av 
seminaret, fikk lederne av idrettene et spørsmål  
 
Hei,  
 
På lørdag var vi innom en viktig og positiv sak for klubben, der en utvikling av Hosle idrettspark nå ser ut til å 
kunne bli en realitet fra 2015. Vi driver mange idretter og det er ulike behov/krav som stilles. Jeg ønsker at hver 
idrett vurderer sine egne behov, samt løfter blikket og tar høyde for behov som kan komme i framtiden, og ikke 
minst HVA dere ønsker at klubbhuset skal være for dere. I en fase nå, der vi kartlegger behov og ønsker, kom 
også med drømmer! Drømmer og ønsker er gratis, så får vi bruke tiden framover til å se hva som er realistisk å 
få til.  
 

- Kort sikt, behov:  
- Kort sikt, ønsker:  
- Lang sikt, behov:  

- Lang sikt, ønsker: 
- Eventuelle andre innspill: 

 
Svarfrist fra idrettene; 14. februar. Ta en runde i god tid med styret/ressurspersonerJ 
 
 
De innspillene som kommer fra idrettene samles og tas med i prosjektet «ØHIL Facelift» under ledelse av 
Jan og Skule Ingeberg. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Jan innkaller til et møte onsdag 26. februar. 
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Møtedato 13.02.2014 

 

Saksnummer 11 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Etterarbeid seminar - Rekrutteringsplan 

Bakgrunn:  
 

På seminaret kom det klart fram at det er en skjevhet i rekrutteringen fra de ulike skolene i vårt 
nedslagsfelt. For å sikre at vi når ut så bredt som mulig, er det ønskelig med en plan for rekrutterings-
arbeidet.   
 

Vedtak:  
 

- Grunnleggende informasjon om hver enkelt idrett informeres om på www.ohil.no og på fakturaen 
for medlemskontingenten. Viktig informasjon her er NÅR de enkelte idrettene starter opp med sine 
aktiviteteter. 

- Det første året er veldig avgjørende, og en sammenfattet oversikt over idrettene sendes med 
ranselpost (Hosle skole), pr brev og på skolenes web-sider (Eikeli, Grav) 

- Det lages en plan over utsendelse av informasjon til barnehager i området, slik at informasjon 
kommer ut tidlig på høsten. Denne planen lages av administrasjonen/ansvarlig for Idrettskolen. 

- Bekkestua skole er en del av ØHILs nedslagsfelt og ØHIL vil rekruttere derfra, på lik linje med 
Grav, Eikeli og Hosle skoler 

 

Styrets bemerkninger: 
 

 

 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 13.02.2014 

 

Saksnummer 12 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2014 

Bakgrunn:  
 

Vedlagt er siste oppdaterte budsjett, sammensatt. Vedlagt er også et oversiktsbudsjett fra fotball, 
vedrørende 1. divisjonslaget. 
 

Vedtak:  
 

Budsjettet vedtas som fremlagt. 

Styrets bemerkninger: 
 

Ingen kommentarer, utover viktigheten med å spre de positive ringvirkningene for hele klubben, og spesielt 
for fotballgruppen. 
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Møtedato 13.02.2014 

 

Saksnummer 13 

Saksbehandler Sverre, valgkomitéen 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status valg 

Orientering:  
 

Valgkomitéen har hatt flere møter og foreløpig ser status for Hovedstyret slik ut:  
 
Ut: Kaare Risung (avsluttet periode), Karine Slørdahl (eget ønske) 
Inn: Jon Olav Li, Rune Feltman 
 
I forhold til oppgaver i hovedstyret, er leder, nestleder og økonomiansvarlig påkrevd. I tillegg ønsker vi å ha 
en Idrettskoordinator (leder i Idrettsutvalget). Det bør også vurderes om 2 nye roller bør dekkes, på 
bakgrunn av utfordringer i idrettene: kommunikasjon og dugnadskoordinering. Det nye hovedstyrets 
organisering vedtas i det første styremøtet etter årsmøtet. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Det er ønskelig å få inn et kvinnelig styremedlem, primært fra Grav skolekrets. Valgkomitéen fikk noen 
forslag som de vil ta med seg videre, fram mot Årsmøtet.  
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Møtedato 13.02.2014 

 

Saksnummer 14 

Saksbehandler Sverre, valgkomitéen 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Forberedelse til Årsmøtet 

Orientering:  
 

Vedlegg: Plan for forarbeid og gjennomføring av årsmøtet.  
 
Planen er sendt ut til hovedstyret og ledere av undergruppene.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Planen tas til etterretning og fristene for innsending opprettholdes. Sverre sender ut fjorårets mal som 
grunnlag for årets rapport! 
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Møtedato 13.02.2014 

 

Saksnummer 15 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 

- Jarmyradagen 
- Allsidighet i ØHIL 

 

Styrets bemerkninger: 
 

Jarmyradagen: Vi arrangerer ØHILiaden 2014 på Jarmyra og koordinerer dette med Jarmyras venner.  
 
Hovedstyret innkaller til et spesifikt møte om allsidigheten og samarbeid på tvers av idrettene. Fotball må 
være godt representert fra styre/sportslig utvalg. 

 


