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Hovedstyremøte  
Torsdag 26.06.14 kl. 2000 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 

24 Godkjenning av protokoll og 
innkalling 

Jan  

25 Regnskap pr mai Kirsten  

26 Evaluering av vinteridrettene Sverre  

27 Rutiner for inn- og utmeldinger Sverre  

28 Dugnadsarbeid Øyvind  

29 Status Weborg Øyvind  

30 Oppsummering fra 
Idrettsutvalget 

Lars  

31 Anleggsutvikling Hosle Jan  

32 Eventuelt Jan, Sverre  
 

 
 
Tilstede: 
Jan, Øyvind, Kirsten, Rune, Jon Olav, Lars  
 
Forfall: 

Daglig leder Sverre Nordby 
 
Invitert:  
Lederne av ØHILs undergrupper 
Eivind Thorne møtte. 
 
Kalender:  
Neste møte 17.8 kl 20.  
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Møtedato 26.06.2014 

 

Saksnummer 24 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (26.03.2014) foreligger på www.ohil.no.  
 
Sakspapirer til møtet 26.06 er utsendt på mail. 
 

Vedtak:  
 
Innkalling til møte 26.06 og protokoll fra møte 26.03 ble godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 26.06.2014 

 

Saksnummer 25 

Saksbehandler Kirsten 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr mai 2014 

Orientering:  
 
Regnskap pr 31.mai ble presentert av KV. Idrettene hadde mottatt regnskapet svært kort tid i forkant av 
styremøtet og hadde derfor ikke hatt anledning til å kommentere resultatet.  
 
KV presenterte også status på utestående fordringer pr 25.juni, av totale utestående (treningsavgifter, 
medlemskontingenter og eksterne kunder fotball) kr 2.329’ er kr 171’ over 90 dager. Purringer på poster 
over ca 30 dager (totalt kr 647’) ble sendt i uke 25.Fotball hadde pr 25.juni kr 1.401’ utestående (0-30 
dager). 
 

Styrets bemerkninger: 
Styret tok regnskapet til etterretning, men ber om at fotball orienterer om avviket mot budsjett på 
inntektssiden. 
 
Styret ba administrasjonen/ KV om å sørge for at purringer for fotball blir sendt i juli. 
  

  



  

 4 

Møtedato 26.06.2014 

 

Saksnummer 26 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Evaluering av vinteridrettene 

Orientering:  
 
Vi har for første gang gjennomført en «standardisert» evaluering av vintersesongen, som er sendt ut til alle 
utøvere. Vedlagt sakspapirene er evalueringen for hver enkelt idrett, med kommentarer. De 
målbare/sammenlignbare tallene er oppsummert under.  
 
1: Hvor fornøyd er du med det sportslige tilbudet? [1=svært misfornøyd, 6=svært bra] 
2: Hvor fornøyd er du med treneren(e)? [1=svært misfornøyd, 6=svært bra] 
3: I hvor stor grad synes dere at klubbens motto "Fordi det er gøy!" / sosial trivsel er ivaretatt i aktiviteten? 
[1=i svært liten grad, 6=i svært stor grad] 
4: Har aktiviteten kollidert/gått utover andre idretter i ØHIL? [1=hele tiden, 6=aldri] 
5: For de som driver med flere idretter i ØHIL: For oss er det viktig, SPESIELT I BARNEIDRETTEN (opp til 
12 år), at det skal være mulig å drive med flere av våre idretter. Dersom dette er aktuelt, hvordan har 
denne koordineringen [1=svært dårlig koordinering (umulig å drive flere idretter), 6=svært god koordinering 
(det oppleves enkelt å drive med flere idretter)] 
6: Hva synes du om nivået på aktivitetsavgiften for denne idretten? [1=altfor dyrt, 6=altfor billig] 
7: Hvor godt vil du si at foreldreengasjementet har vært rundt treningsgruppen denne sesongen? [1=svært 
lite foreldreengasjement, 6=fantastisk bra foreldreengasjement] 
8: Hvorfor er utøveren med på denne aktiviteten? [1: Primært pga det sosiale, 6: primært pga det 
sportslige] 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Alpint 5,2 5,5 5,8 5 5,3 3,2 5 2,8 

Bandy 4,4 4,8 5 4,7 3,5 2,6 4,3 4,8 

Håndball 5,2 5,3 5,3 4,5 4,5 3,1 4,3 4 

Langrenn 4,6 4,6 5 4,7 4,5 3,4 4,5 3,7 

                  

Utsendt uten 
tilleggspørsmål                 

ØHIL akademiet, vinter 4,7 4,7 4,7 5,4         

Idrettsskolen 5 5,1 5           

Microgym 5 5,1 5           

         Totalt sett 
vintersesongene i ØHIL 
2013/2014 4,9 5,0 5,1 4,9 4,5 3,1 4,5 3,8 

 
 
 

Styrets bemerkninger: 
Evalueringen ble tatt til etterretning. Styret ønsker i tillegg å vite hvor mange som faktisk har svart og hvor 
høy svarprosent dette utgjør. 
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Møtedato 26.06.2014 

 

Saksnummer 27 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Rutiner for inn- og utmeldinger  

Orientering:  
 
I forhold til medlemskap og registrering av aktivitet i idrettene våre (ut og inn), har vi gjort noen endringer. Vi 
sliter med ulike lister, medlemmer som for eksempel gir beskjed til en trener om at de slutter, men ikke til 
administrasjonen. Dette har gitt oss mye jobb å rydde opp i, og ekstra jobb etter hver fakturering. 
 
I følge NIF skal også alle utmeldinger skje skriftlig. Tidligere har vi tatt i mot utmeldinger pr telefon, men i tillegg 
til lovverket, har vi ved denne løsningen også muligheten til å kartlegge hvorfor utøvere melder seg ut av 
klubben eller slutter med en av våre idretter.  
 
På forsiden av ohil.no (og under «Medlemskap» i hovedmenyen) ligger det link til 3 skjemaer;  
 

- Innmelding i klubb (eller påmelding til ny idrett for de som allerede er medlemmer) 
- Endring av kontaktinformasjon 
- Utmelding 

 

Styrets bemerkninger: 
Styret tok orienteringen til etterretning, men presiserer viktigheten av at de nye rutinene blir kommunisert til 
årgangsansvarlige/ oppmenn og trenere. 
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Møtedato 26.06.2014 

 

Saksnummer 28 

Saksbehandler Øyvind 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Dugnadsarbeid 

Orientering:  
 
Øyvind deltok på forrige møtet i idrettsutvalget der dugnadsarbeid i ØHIL var tema, i ettertid er det 
utarbeidet en dugnadsmatrise. Styret diskuterer hvorvidt dette skal koordineres sentralt eller om idrettene 
selv tar hånd om egne dugnadsarbeider. 
 
På www.ohil.no , under «Om ØHIL» og «Dette er ØHIL», ligger det en side hvor det linkes til den nylig 
ferdigstilte dugnadsmatrisen. 

Styrets bemerkninger: 
 
Øyvind utarbeider revidert forslag til neste møte basert på følgende hovedlinjer: 

 Administrasjonen har ansvar for å legge til rette rutiner 

 Hovedstyret har ansvar for å motivere foreldre og sikre engasjement via web og annen informasjon 

 Idrettene har ansvar for å utpeke dugnadskoordinatorer for foreldreengasjement og gjerne bistå 
ved igangsetting. Koordinatorer har ansvar for å møte på ØHIL forum. 

 

 
  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 26.06.2014 

 

Saksnummer 29 

Saksbehandler Øyvind 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status Weborg 

Orientering:  

Sverre, Kirsten og Øyvind hadde 20.5.2014 en demonstrasjon av "nye" Weborg hos utvikleren, det ble 
presentert et system som passer godt for ØHIL og vi mottok dagen etter et fornyet tilbud på systemet.  
 
Tilbudet vedlegges styrepapirene og det anbefales at styret gir aksept for å etablere en brukergruppe som 
kan delta på en ny presentasjon der vi bl.a. ser på arbeidsmengden med å implementere systemet hos oss 
før vi tar en endelig beslutning om kjøp. 
 
 

Styrets bemerkninger: 

Styret besluttet at det nedsettes en brukergruppe (ansvar Øyvind) med en representant pr idrett for i første 
omgang delta på presentasjon med Weborg. I løpet av høsten skal Øyvind arbeide frem en budsjettskisse 
med investeringskostnader, driftskostnader og ikke minst transaksjonskostnader for en endelig beslutning. 
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Møtedato 26.06.2014 

 

Saksnummer 30 

Saksbehandler Lars 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppsummering fra Idrettsutvalget 

Orientering: 

Lars orienterte fra det siste møtet i idrettsutvalget.  
Diskusjonen angående fotball og de ande idrettene ble utsatt til høsten (Lars kaller inn). 
ØHIL ønsker at Bekkestua barneskole skal bli en «ØHIL skole» (2/3 av nedslagsfeltet er ØHIL-område). 
Idrettskolen har fungert meget bra det siste året, men idrettene ønsker informasjon om når de skal bidra 
enda tidligere enn det som ble praktisert i år. 
 

Styrets bemerkninger: 

Orientering tas til etterretning. 
 
Hovedstyret har ønsket å lufte problemstillingen knyttet til eksklusjon ved manglende betaling i 
idrettsutvalget.  
Rutinen skal være: Administrasjonen skal ta kontakt med foreldre, deretter informeres lagleder om at 
spiller/ idrettsutøver er utestengt fra gitt dato. 
 
Hovedstyret ønsker følgende fra administrasjonen/ fotballstyret: 

 En utredning som tar for seg hvordan økning i spillere (fra Jar og Bekkestua) skal løses 
kapasitetsmessig (bane og admin) 
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Møtedato 26.06.2014 

 

Saksnummer 31 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Anleggsutvikling Hosle 

Orientering/beslutning:  
 
ØHIL har to prosjekter inne i anleggsplanen for 2015-2018; garderobebygg og kunstgress på Hoslebanen. 
Det har vært diverse møter mellom bandy/fotball/administrasjon/idrettsutvalget(idrettene)/hovedstyre 
vedrørende dette. I og med at begge prosjektene har fått prioritet i 2015, er garderobe-prosjektet «flyttet» til 
å gjelde en utvidelse av klubbhuset på Hosle.  
 
Gjeldende avtale internt i ØHIL, er at det jobbes videre med prosjektene i forhold til Bærum idrettsråd og 
kommunen, samtidig som det går et parallelt løp i ØHIL, der fotball og bandy sikres sine interesser. Kontakt 
med en kunstgressleverandør er gjort for et tenkt prøveprosjekt for islegging kommende vinter.  
 
Etter siste møte mellom fotball og bandy, har bandystyret gjort et grundig arbeid som er sendt ut til 
idrettene og hovedstyret. Fotball vil ettersende sin innstilling til dette og videre prosess før 
hovedstyremøtet. 
 
Vedlagt sakspapirene er bandys saksinnlegg til hovedstyret, fotballstyrets innlegg ble ettersendt. 
 

Styrets bemerkninger: 

Saken ble grundig diskutert, men det ble ikke tatt noen endelig beslutning. Det er berammet nytt styremøte 
17.8 kl. 20.00 hvor sakene diskuteres videre. 
 

For klubbhusprosjektet, hvor omfanget på prosjektet er knyttet mot kunstgressprosjektet, vil det bli lagt frem 
en skisse og en finansieringsplan i neste styremøte. Sverre N vil fremlegge dette. Dersom kunstgressprosjektet 
ikke videreføres vil dette påvirke rammebetingelsene for klubbhusprosjektet som i så fall må fremlegges på 
nytt. 
   
For anlegg forøvrig (kunstgress og is) var det bred enighet i styret at det ikke kunne tas noen endelig 
beslutning ut fra informasjonen som foreligger. Styret ønsker å få et bedre informasjonsunderlag og samtidig 
får vurdert et par andre alternativer med hensyn på islegging. Det er fortsatt styrets klare intensjon at det skal 
legges is på Hoslebanen. 
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Møtedato 26.06.2014 

 

Saksnummer 32 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  

A - Hovedstyret hadde mottatt en søknad om støtte til å delta på Stabæk treningsleir for J16 (håndball). 
 
B- Utidig oppførsel under ØHILs fotballcuper. Styrets leder orienterte om utidig oppførsel fra trenere og 
foreldre og at det er rettet en henvendelse til fotballstyret om dette. 
 
C- Lønn daglig leder 
 
D- Avtale med Tweam/ Sportsfronter 

 

Styrets bemerkninger: 
 

A - Hovedstyret har avviklet stipendene og besluttet derfor å ikke støtte deltagelse på Stabæk treningsleir 
for J16. 
 
B- Idrettsutvalget vil følge opp at det blir tatt tak i henvendelsen om utidig oppførsel. 
 
C- Styrets leder informerte om lønnsjusteringer for daglig leder. 
 
D – Denne saken ble ikke behandlet. 

 
 


