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Hovedstyremøte  
Torsdag 16.01.14 kl. 1900 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 

1 Godkjenning av protokoll og 
innkalling 

Jan  

2 Budsjett (forts) Idrettene  

3 Styreseminar 25. januar Sverre, Jan  

4 Eventuelt 
- Kartlegging av behov på 

klubbhuset 
 

Jan  

 

 
 
Innkalt:  
Hovedstyret, ledere/økonomiansvarlige i undergruppene, Sverre 
 
Forfall:  

Kaare 
 
Kalender:  
 
25. januar kl 08:00 – 14:00 – budsjett-/strategiseminar for HS og ledere av idrettene 
13. februar kl 19 – HS møte (utsatt fra 6. februar) 
6. mars – Årsmøte (utsatt fra  27.. februar) 
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Møtedato 16.01.2013 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no.  
 
Sakspapirer til møtet er i hovedsak budsjett, som er tidligere behandlet.  
 

Vedtak:  
 

Innkalling til møte og protokoll fra møte 04.12.13 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Ingen 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 16.01.2014 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Idrettene 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett (forts) 

Bakgrunn:  
 
Sak til vedtak på årsmøtet 2014.  
 
Innspill sendt fra idrettene til administrasjonen kort tid før styremøtet og samlet budsjett sendt fra 
administrasjonen til HS samme dag som styremøtet. 
 
Behandling av saken i forrige møte:  
 
Bandy 

- Bandyen vil gå om lag i 0 i 2013 og har -313.000 i EK. I henhold til tidligere års vedtak skal negativ EK 
dekkes in linjert ila en 10-årsperiode. Det må derfor budsjetteres med et overskudd på NOK 60.000 i 2014.  
- HS vil særlig se mer underlag for kostnader til kunstisleie  
 
Hopp/kombinert 
- Budsjetterer med underskudd, men har EK på 94.000. Underskuddet fremkommer etter investeringer som 
er begrunnet i bedring av rekrutteringsgrunnlaget.  
 
Base-/softball 
- Budsjetterer med underskudd, men har EK på 112.000. Underskuddet frakommer etter kostnader til nye 
drakter.  
 
Alpint 
- Ingen kommentarer 
 
Håndball 

- HS ber om en nærmere begrunnelse for den budsjetterte inntekstveksten 
 
Fotball 
- HS ber om nærmere informasjon om forutsetningene bak økningen i lønnskostnader 
- HS ønsker en detaljert gjennomgang av effekten av T15 for budsjettet i 2014 
 
HS 
- Vurdere å endre navn på dette til klubben sentralt eller lignede – for å signalisere at dette ikke er penger 
som forbrukes av et organ i klubben 
- Tema om budsjettering av inntekter på barnehage på Hosle (se egen sak) 
- Det ligger i det fremlagte utkastet forutsetning om  
a) fjerning av stipendordningen  
b) at 100% av sponsorinntektene Sverre skaffer idrettene tilfaller idretten selv (og 0 til fordeling) og  
c) økning av kostnader til prosjekter, men ingen bemanningsøkning 
- Det ligger ikke inn noen adressering av det forhold at Sverre ila 2014 mest sannsynlig ila året vil ut i en 
lengre fødselspermisjon.  
 
Styret ba om at de ovennevnte forhold ble forberedt til videre diskusjon til neste styremøte. 
 
 

Vedtak:  
 
Bandy må endre sitt budsjett til å være mer realistisk. Mindre justeringer i øvrige idretter. Spørsmål om ny 
fordeling av sponsorinntekter ble besluttet tatt opp på styreseminaret.  
 

Styrets bemerkninger: 

 
Siste behandling av budsjettet fra Hovedstyret blir gjort i møte 13. februar, og er da klart for behandling på 
Årsmøtet.  
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Møtedato 16.01.2014 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Sverre, Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Styreseminar 25. januar 

Bakgrunn:  
 
Hovedstyret og administrasjonen har pr mail kommet fram til følgende agenda på seminaret: 
 

- Velkommen og presentasjon [Jan] 
- ØHILs utvikling fra 2007-2013 [Sverre] 

o Aktivitet 
o Økonomi 
o Administrasjon/organisering 
o Anlegg 

- Status i idrettene pr nå (5 min pr idrett) [Idrettens styreledere] 
o Aktivitetsnivå 
o Bruk av betalte trenere 
o Utfordringer 

- Planer videre, på kort og lang sikt 
o Ansvarsfordeling [Jan, Sverre] 

 Administrasjon 
 Hovedstyre 
 Idrettsutvalget 
 Idrettenes styrer 
 Frivillig arbeid rundt lag/grupper 

o Anleggsbehov, og muligheter [Sverre] 
- Behov og målsetning om kommunikasjon i ØHIL  [Karine, Sverre] 

- ØHIL Fotball Kvinner, 1. divisjon 2014 [Sverre, Gro] 

- Eventuelt [Jan] 

 
 

Vedtak: 
 
Agendaen ble i tillegg:  

- Kommunikasjon 
- Fordeling av sponsorinntekter 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 16.01.2014 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 

- Kartlegging av behov på klubbhuset 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Anleggsutfordringer og muligheter blir en orienteringssak på styreseminaret, og en videre plan legges 
deretter.  

 

 


