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Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 

37 Godkjenning av protokoll og 
innkalling 

Jan  

38 Organisering av 
Anleggsutvikling i ØHIL 

Jan  

39 Klubbhuset Jan  

40 Barnehagen Jan  

41 Økonomisk status pr 31.10 Jan  

42 Budsjett 2015 Jan  

43 Utstyrsavtale Jan  

44 Eventuelt Jan  
 

 
 
Deltakere 
HS; Øyvind, Jan, Rune, Jon Olav 
Idrettene; Gro, Jan-Erik, Harald, Eivind, Ty, Vigdis, Aksel; Erlend , Helge. 
 
Forfall: 
Kirsten, Sverre, Lars Chr. 
 
 
 
 
  



  

 2 

Møtedato 30.11.2014 

 

Saksnummer 37 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (30.11.2014) foreligger på www.ohil.no.  
 
Innkalling til møtet 30.11 er sendt ut pr mail. 
 

Vedtak:  
 
Innkalling til møte 30.11 og protokoll fra møte 30.11.06 ble godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
Det ble kommentert at innkalling ikke var lagt ut på ohil.no, det sammen gjelder dokumentasjon fra et 
tidligere møte. Jan følger opp dette. 
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 30.11.2014 

 

Saksnummer 38 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Organisering av Anleggsutvikling i ØHIL 

Bakgrunn:  

Det er etablert en anleggskomite med en foreløpig deltakelse som beskrevet nedenfor. Det er også tenkt at 
det denne gruppa skal fungere som styringsgruppe for det enkelte prosjekt etter hvert som prosjekter 
besluttes gjennomført. (dette kan avvikes av praktiske grunner). Se også sak 35, Klubbhusprosjektet. En 
svært viktig sak for denne gruppa i 2015 blir utredningen av kombinasjon is og fotball på Hosle. 
 

Jan Bakken (1)  
Sverre Nordby (administrativt ansvar og daglig oppfølging) 
Lars Fredenlund spesielt ifbm fotball/is utredningen (i skrivende stund ikke forespurt). 
Kay Prytz (Fotball) 
Rolf Hennum (Hopp) 
Knut Jostein Sætnan (Langrenn) 
Morten Daviknes (Baseball) 
Erik Legernes (Bandy) 
Jan Wigaard (FAU representant) 
 
(1) Følger lederrollen i ØHIL, vil derfor bli endret ved neste årsmøtet. 
 
 

Beslutning:  
 

 Det ble besluttet at gruppen etableres, men at gruppen kun skal bestå av medlemmer som har 
direkte tilhørighet/verv i klubben.  FAU representanten blir kontaktperson for høringssaker i FAU. 
På lik linje med rektor som blir kontaktperson for høring-/informasjonssaker som skal til skolene 
(ikke bare Hosle Skole). Idretter som ennå ikke har representanter kan utpeke en person primært 
fra styret. 

 Det ble også besluttet at HS-lederen ikke skulle være leder for dette utvalget, men at utvalget 
skulle konstituere seg selv. Jan tar likevel initiativ til første møte. 

 Det ble også vedtatt at denne gruppen vil fungere som styringsgruppe for prosjekter besluttet 
gjennomført (beslutning fra HS). Et hovedformål med gruppen er å avlaste andre styremedlemmer 
i planlegging og utredningssaker relatert til anlegg, og at disse blir etablert og utviklet på best mulig 
måte for hele klubben. 

 Forslag til mandat for gruppen utarbeides av Jon- Olav (innen 15.12.) Sentrale elementer vil 

være;  
o Utredende ikke besluttende organ 
o Skal innstille overfor HS (eller et idrettsstyre dersom dette er konkret angitt) 
o Skal jobbe med saker initiert av hovedstyre 
o Deltakerne har ikke møteplikt, men henstilles til å møte der det er saker som kan eller vil 

påvirke deres idrett, eller at de har generell interesse/ønsker å bidra. 
 

 
 

Styrets bemerkninger: 
Ikke utover beslutning overfor som er justert i forhold til forslag i innkalling. 
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Møtedato 30.11.2014 

 

Saksnummer 39 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Organisering og status Klubbhus 

Bakgrunn:  

I styremøtet 2. november ble det besluttet å videreføre planene med oppgradering og utvidelse av 
klubbhuset, med en forutsetning om at det i neste møte måtte besluttes en organisering av dette 
prosjektet.  
 
Planen tilsier at arbeidet med Klubbhuset skal gjennomføres ila 2015. Konkrete planer utarbeides når 
beslutning og organisering/ansvar er tatt. Dette fremlegges i neste styremøte. 
 
De økonomiske rammene (styringsrammen for hovedstyret) er satt til kroner 3,4 mill hvorav 2,5 mill er 
påbygg. Ekstern finansiering er foreløpig 2,1 million, men her jobbes det med ytterligere midler fra 
kommunen. 
All nødvendig informasjon er sendt inn for Idrettsfunksjonell godkjenning. Dette er grunnlaget for 
spillemidlene. Det er også mulighet for at kommunene gir mer støtte til rehabilitering, dette er i prosess. 
Byggesøknader vil bli sendt ca 10-15 desember. 
Garasjedelen av prosjektet har passert idrettsfunksjonell godkjenning. Og har fått garanti for 161’ nok i 
støtte. 
 
Organiseringen av dette prosjektet blir litt overlapp/rollemiks med styringsgruppe frem til årsmøtet, se 
forslag nedenfor. 

 
 

Beslutning:  
 

 Det ble besluttet at det øverste organet for prosjektet er hovedstyret som sitter på den økonomiske 
styringsrammen (3,4 mill med 2,1 ekstern finansiering). 

 Styringsgruppa tilsvarer anleggskomiteen  

 Prosjektleder er Jan B (dobbeltrolle frem til årsmøtet).  

 Mandat må utarbeides; Aksjon Jon Olav innen 15.12.14. (sendes på høring til HS sammen med 

mandat for anleggsgruppen). 
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 30.11.2014 

 

Saksnummer 40 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Barnehagen 

Bakgrunn:  

Det er vært en del frem og tilbake vedrørende videreføring av barnehagen i Klubbhuset.  
Vi har snakket med ledelsen i barnehagen om hva vi vurderer. Disse går videre med saken i kommunen og 
kommer med en liten uttalelse om fremtidig behov.. 
 
Av økonomiske og praktiske grunner for alle parter mener vi det nå er best å ikke si opp denne avtalen nå, 
og i størst mulig grad legge til rette for at vi skal ha barnehage i ett år til. Vi vil uansett ikke få anvendt 
lokalene på en god alternativ måte for klubben i 2015, samtidig som vi taper inntekter. Vil heller ikke 
komme i gang med gode alternative inntektsaktiviteter i denne perioden. 
 
 

Beslutning; 
 
Beslutte å ikke si opp avtalen med barnehagen, men planlegge med at denne kan sies opp om ett år. 
Ta møte med ledelsen i barnehagen og informere om våre planer, og sørge for at driften kan bli så god 
som mulig i byggeperioden, og samtidig med at vi legger til rette for at det kan bli et 100% klubbhus fra 
sommeren 2016.  
Aksjoner;  

 Administrasjonen (Sverre) tar kontakt med barnehagen å melder at vi ikke kommer til å si opp 
innen fristen. 

 Jan sjekker om det er punkter i avtalen som vi må ta hensyn til, eller som hindrer oss i å gjøre 
ombygging/utvidelse i leieperioden. 

 Jan/Sverre må som en del av planutarbeidelsen involvere barnehagen (evt kommunen) og også 
hensynta eventuelle kontraktuelle bindinger. 

 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 30.11.2014 

 

Saksnummer 41 

Saksbehandler Kirsten 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status 31.10 

Bakgrunn:  

Kirsten tar en kort gjennomgang av evt. betydelige avvik ift budsjett. 
Statusinformasjon blir sendt ut i egen forsendelse fra Kirsten 27.11.14  
 
 

Konklusjon:  

 
I Kirsten sitt fravær ble det bekreftet fra alle idrettene at det ikke ligger noen overraskelse i siste periode ift 
budsjetter, og at det ikke kommer større avvik fra årsbudsjettene.  
Det var imidlertid etterspurt informasjon om hvor mye momskompensasjonen utgjør for 2014 (aksjon 
Sverre) 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 30.11.2014 

 

Saksnummer 42 

Saksbehandler Kirsten 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2015 

Bakgrunn:  
Budsjettene kom inn i henhold til tidsplanen , og distribueres direkte fra Kirsten ila 27.11.14.  
Det gjenstår litt arbeid på fra administrasjonen for deres del av budsjettet som må fullføres når Sverre er 
tilbake.. 
Kommentarer på budsjettene evt. bekreftelse på «ingen kommentar» vil bli sendt til de ansvarlige. 
 
 

Konklusjon: Alle idretter gjennomgikk sine budsjetter. Det var ikke lagt opp til noen større justeringer av 
budsjettene, eller anskaffelser i 2015. Baseball trenger nye drakter, men dette er iht budsjettet. 
Det var enighet om at budsjettene var et godt grunnlag for det som sendes til årsmøte for beslutning. 
Det ble også en liten diskusjon omkring behovet for å skille ut 1. div damer som en egen regnskapsmessig 
enhet. Det ble imidlertid konkludert med at dersom vi skal vurdere dette må det foreligge et eget 
beslutningsunderlag med en liten konsekvensutredning. Fotballgruppa (Gro) fikk i oppgave å 

dokumentere kostnader og inntekter relatert til 1. div damer som en del av budsjettforslaget for 2015. Dette 
for å være i forkant og imøtekomme forventede spørsmål på dette området. 
 

Styrets bemerkninger: Se konklusjon 
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Møtedato 30.11.2014 

 

Saksnummer 43 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Utstyrsavtale 

Bakgrunn:  
Det var vært en del kommentarer på vår tidligere utstyrsavtale vedr. både priser og kvalitet. 
Sverre har sammen med fotballgruppa jobbet fram mot en utstyrsavtale med Macron, og også tatt denne inn 
mot håndball, som da gir oss muligheten for en helhetlig avtale for klubben. Den vil dekke profileringsutstyr for 
alle, samt drakter og utstyr til fotballgruppa. Macron har ikke utstyr for vinteridrettene, så disse vil ha parallelle 
avtaler på sine.  
 
Ved en helthetlig avtale vil ØHIL (HS) håndtere alt av salg via klubbsjappa. I dag har idrettene og HS «eid» 
deler av varene, som har vært litt kronglete.  
 
Generelt til innhold i avtalen:  

- 50% rabatt på alt av utstyr av katalogpriser 

- 40% rabatt på alt medisinsk utstyr 
- Første år: gratis draktsett til senior-lagene menn/kvinner i håndball og fotball, tilsvarende de draktene vi 

har i dag, med samme sponsorer 

- Årlige gratispakker på 100’ (kvinner Elite), 100’ (til fotballgruppa, foreslått brukt til trenere), 50’ 
(håndballgruppa til fri disposisjon, men noe må øremerkes seniorlagene) 

 
En tenkt utstyrs-linje presenteres for Håndball og Fotball i begynnelsen av desember, og dersom alt ser bra ut i 
forhold til dette, skriver vi en avtale for 5 år.  
 
 
 

Konklusjon:  
Styret understreket behovet for at avtalen ble gjennomgått med fotball og håndballgruppa hvor også de 
økonomiske konsekvensene av avtalen fremkommer.  
Det ble også stilt spørsmål vedr. vår forpliktelse. Forslag til avtale ble sendt ut til styremedlemmene i 
forkant av styremøte. Dersom noen mener at det foreligger forpliktelser vi ikke kan inngå må denne 
informasjonen sendes til Sverre. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 30.11.2014 

 

Saksnummer 44 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt: Ingen saker 

 

Styrets bemerkninger: 
 

 

 
 


