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Protokoll hovedstyremøte  
onsdag 21.03.13 

 

 

Saks-
nummer 

Sak Ansvarlig Vedtak 

13 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 

14 Slik organiseres ØHIL Sverre Vedtak 

15 Styresaksarbeid i ØHIL Sverre Vedtak 

16 Presentasjon av nytt styre Jan Etterretning 

17 Arbeidsområder for styret Jan, Sverre Vedtak 

18 Fastsetting av målsetninger for 2013 Alle Vedtak 

19 Regnskap pr februar 2013 Kirsten, Sverre Vedtak 

20 Håndtering av konflikter Jan, Sverre Vedtak 

21 Tilskuddsordninger Kirsten, Sverre Vedtak 

22 Møtekalender 2013 Jan Vedtak 

23 Eventuelt Kaare Etterretning 
 

 
 
Deltagere:  

Jan, Øyvind, Kirsten, Karine, Kaare, Lars, Julie 
Sverre (adm) 
 
Forfall:  
 
 
Kalender:  
 
Neste møte torsdag 2. mai
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Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 13 

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. 
 

Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 05.02.2013 er godkjent 
Innkalling til møte 21.03.2013 er godkjent 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Godkjent 
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Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 14 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Slik organiseres ØHIL 

Orientering:  
 
Under er ØHILs organisasjonsmodell. Utover dette, ligger mye bakgrunnsinformasjon om hvordan klubben 
drives på www.ohil.no . 
 

 
 

Styrets bemerkninger: 
 

HS bør forsikre seg om at idrettene har styrer som utøver sine funksjoner, det vil si minst styreleder, 
økonomiansvarlig, inntektsansvarlig og eventuelle andre roller tilpasset virksomheten. Det settes frist for hver 
idrett innen utløpet av januar hvert år å melde styreleder, økonomiansvarlig og inntektsansvarlig. Meldingen skal 
dokumentere valg av rollene enten gjennom årsmøte i idretten eller gjennom styreprotokoll.  
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 15 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Styresaksarbeid i ØHIL  

Orientering:  

 
For å effektivisere styremøter, ha et godt dokumentert grunnlag for beslutninger, samt å være mer åpne på 
hva som foregår i hovedstyret/undergruppene, har ØHIL vedtatt en mal og rutiner for styresaksarbeid.  
 

 Møtekalender for alle styremøtene ligger ute på våre nettsider, www.ohil.no. 

 To typer saker behandles i styret; orienteringssaker og beslutningssaker. 

 Saker som ønskes tatt opp på styremøtene må meldes senest én uke før. 

 Fullstendig saksliste med underlag er klar 3 dager før møtet og sendes til hovedstyret, 
undergruppenes ledere og kontrollkomitéen 

 Sakene som skal behandles er skrevet i dette formatet (denne saken). Maler for orienterings- og 
beslutningssakene er vedlagt sakspapirene. 

 Eventuell tilleggsinformasjon til sakene legges fram på styremøtene. 

 Daglig leder har ansvaret for saksunderlag og forslag til vedtak, i samarbeid med styrets 
medlemmer i tråd med ansvarsområder/kompetanse. I saker der Daglig leder er inhabil, har 
styreleder dette ansvaret.  

 Det vil ikke skrives referat fra møtene, kun vedtaksprotokoll i samsvar med sakslisten. Denne 
legges tilgjengelig på www.ohil.no . 

 Saker som ikke skal protokollføres eller stå i sakslistene er de som omhandler 

 Personalsaker 

 Saker som omhandler enkeltpersoner 

 Saker med administrativt innhold som ikke er ment for allmenn innsyn 

 Saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs konkurransefortrinn i 
forhold til konkurrerende klubber 

 
Slike saker protokollføres som et eget vedlegg og arkiveres sammen med vedtaksprotokollen, men altså 
ikke på www.ohil.no . I sakslistene omtales slike saker som ”Intern styresak”. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Som beskrevet i orienteringen, dog slik at saksinnlegg skal sendes til administrasjonen innen 4 virkedager 
før styremøtet, slik at administrasjonen kan sende ut innen 3 virkedager før styremøtet.  
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Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 16 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av nytt styre 

Orientering:  
 

Jan Bakken 2 år (leder) 
Øyvind Hartveit 2 år (nestleder) 
Kirsten Vanberg 2 år (økonomi) 
Karine Slørdahl 2 år (styremedlem) 
Kaare M. Risung 1 år (styremedlem) 
Lars Fredenlund 2 år (styremedlem) 
Julie Berg Melfald (vara) 

 

Styrets bemerkninger: 

Tatt til etterretning 
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Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 17 

Saksbehandler Jan, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Forslag til arbeidsområder i styret 

Bakgrunn: 
 

For et best mulig styre, er det viktig å ha en diskusjon og avklaring på hvem som dekker hvilke roller i det 
nye styret. Jan og Sverre har diskutert litt rundt dette, og tar en diskusjonsrunde på dette i det første 
styremøtet. Det vi ser på som områder som bør dekkes er:  
 

- Leder (fastsatt) 
- Nestleder (fastsatt) 
- Økonomi (fastsatt) 
- Idrettsutvalgets representant (fastsatt) 
- Sekretær/protokollfører 
- Kommunikasjon 
- Medlemsregister/regnskapssystem 
- Anlegg 
- Krav til roller i idrettenes styrer og på hver enkelt årgang 

 

Vedtak: 
 
Følgende roller ble besluttet: 

 
Jan Bakken (leder) 
Øyvind Hartveit (nestleder – Ansvarlig medlemsregister/regnskapssystem) 
Kirsten Vanberg (økonomi – Bistå Øyvind med medlemsregister/regnskapssystem) 
Karine Slørdahl (Kommunikasjonsansvarlig) 
Kaare M. Risung (Sekretær/protokollfører – relasjon til BIR og Akershus Idrettskrets) 
Lars Fredenlund (Idrettsutvalgets representant) 
Julie Berg Melfald (Bistå Karine med Kommunikasjonsstrategi) 

 

Styrets bemerkninger: 
 

- Øyvind/Kirsten skal arbeide mot å få på plass sponsorpakker og medlemsregister ila året. 
- Karine/Julie skal arbeide mot å få på plass kommunikasjonsstrategi og – løsning ila året. Det stilles til rådighet 
et budsjett på NOK 30 000. 
- Det utpekes ingen rolle på anleggssiden, men dette skal behandles i Idrettsutvalget innen 15. november 2013 
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Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 18 

Saksbehandler Alle 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Fastsetting av målsetninger for 2013 

Bakgrunn: 
 

Saken henger sammen med sak 17, som omhandler ansvarsroller i styret.  
 

Styrets bemerkninger: 

 
- Se sak 17 
- Kaare skal til neste styremøte presentere de visjoner, målsetninger og andre strategiske føringer som er 
besluttet i klubben  
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Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 19 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr februar 2013 

Orientering:  
 

Regnskapsbyrået jobber med rapporten, og den ettersendes så snart den er klar. 
 

Styrets bemerkninger: 

  
Styret ønsker følgende utsendt før styremøter 
- tall med sammenligning mot budsjett og fjorår 
- aggregert rapport – hovedside (avdelingsrapport) inkludert totalbalanse 
- Overordnete observasjoner/kommentarer fra administrasjonen 
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Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 20 

Saksbehandler Jan, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Håndtering av konflikter 

Bakgrunn:  
 
Også i et veldrevet Idrettslag som ØHIL, kan det oppstå konflikter om hvordan ting er eller bør gjøres. 
Tidligere arbeid fra sammenslåingen av klubbene har vært grundig og god, men ettersom nye idretter 
kommer til, styrer og utvalg endres og ambisjonsnivåene justeres kan ugreie situasjoner oppstå. Det har i 
løpet av de siste årene vært flere eksempler på konflikter som har oppstått, og det er derfor fint for ØHIL å 
ha noen retningslinjer for hvordan konfliktsituasjoner skal håndteres.  
 
Vedtaket som gjøres i Hovedstyret rundt dette, må tas med til Idrettsutvalget for godkjenning. 

Vedtak: 
 

- Mest mulig av bakgrunnsinformasjon og modeller for hvordan klubben og idrettene skal drives, skal 
ligge på www.ohil.no  

- Struktureringen skal bygge på ØHILs viktigste verdier, «Fordi det er gøy!» og «Flest mulig, lengst 
mulig» 
 

- Oppstår det konflikter innen en årgang som ikke på en enkel måte kan løses ved å se på 
strukturer/retningslinjer, forsøkes konflikten løst på årgangen (Årgangsansvarlig) 

- Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i idrettens styre 
- Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i Idrettsutvalget 
- Løses ikke konflikten her, løses konflikten i Hovedstyret 

 
- Oppstår det konflikter mellom idretter på en årgang, som ikke på en enkel måte kan løses ved å se 

på strukturer/retningslinjer, forsøkes konflikten løst mellom årgangsansvarlige i aktuelle idretter 
- Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i Idrettsutvalget 
- Løses ikke konflikten her, løses konflikten i Hovedstyret 

 
- Oppstår det konflikter mellom idretterer, forsøkes konflikten løst i Idrettsutvalget 
- Løses ikke konflikten her, løses konflikten i Hovedstyret 

 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Vedtatt som foreslått 
 

 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 21 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Tilskuddsordninger 

Bakgrunn:  
 
Det kommer til stadighet ulike spørsmål om inntektsbringende aktiviteter. Klubbens holdning er at mest 
mulig av slike aktiviteter skal være knyttet til idretten og idrettsarrangementer, men både hele idretter og 
utvalgte lag/grupper har ulike kampanjer som gir inntekter.  
 
Utover dette, er det mulig å søke om midler fra kommunen og idrettskretsen. Vedlagt sakspapirene er det 
to vedlegg som vil bli diskutert i møtet.  
 

Forslag til vedtak: 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
- Sverre skulle stille til dette på et møte i kommunen 10. april, men fikk ikke til dette! 
- Informasjon om tilskuddsordninger sendes til den enkelte idrett 
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Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 22 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtekalender 2013 

Bakgrunn: 
 
For et best mulig oppmøte til styremøtene, legges kalenderen for hele året. Det er selvsagt mulig at noen 
av disse av ulike årsaker må endres underveis.  
 

Vedtak: 
 

Neste møter blir (begge ganger på klubbhuset kl 19): 
- 2. mai 
-12. juni 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 23 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt: 

 
Lars orienterte om arbeidet i Idrettsutvalget: 
- Status i alle idrettene gjennomgås i hvert møte 
- Det kartlegges antall utøvere pr idrett/årskull 
- Det arbeides med aktivitetsmåling 
- Årsaker til at medlemmer begynner/slutter skal logges 
- Det settes opp suksesskriterier pr årgang 
- Det diskuteres en del rundt spissing 
- Årshjul 
- ØHIL Forum avholdes 6. mai på Hosle skole 
- ØHIL-dagen i august – 2 uker etter skolestart 
- Breddeidrettsmerke på ØHIL-dagen  
 

 


