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Hovedstyremøte  
Søndag 14.06.15 kl. 19.00 – 23.00 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

34 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

35 Regnskap pr april Sverre, Siw 

36 Trenerkontrakter Sverre 

37 Aktivitetsavgifter i ØHIL Sverre 

38 Holdningsskapende arbeid i ØHIL Sverre 

39 Sportslige utvalg / sportslige planer Sverre, Lars 

40 ØHIL mot 2018, innspill fra idrettene Sverre 

 

41 ØHIL mot 2018, innspill fra hovedstyret Lars, Rune 

42 Mandat for Idrettsutvalget Lars 

43 Valg til idrettenes styrer Anders 

44 ØHIL mot 2018, videre aksjoner Skule 

46 Eventuelt Skule 

45 Prosess fram mot ekstraordinært årsmøte Skule 
 

 
 
Innkalt: 
Skule, Jon Olav, Rune, Anders, Siw (til og med sak 41), Lars, Sverre 
Forfall: Ingen 
 
Invitert: 
Monica (vara) 
Lederne av ØHILs undergrupper (sak 34-40) 
Oppmøte: Eilert (langrenn) 
 
Kalender: 

Neste møte i hovedstyret er ikke datofestet 
 
Søndag 23.08: Informasjonsmøte om Hoslebanen på klubbhuset kl. 1900 
Torsdag 27.08: Ekstraordinært årsmøte på Hosle skole kl. 1900 
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 34 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (26.05.2015) foreligger på www.ohil.no.  
 
Sakspapirer til møtet 14.6 er utsendt på mail. 
 
Sak 46, «Eventuelt» foreslås behandlet før sak 45, «Prosess fram mot ekstraordinært årsmøte» 
 

Vedtak:  
 
Innkalling til møte 14.06 og protokoll fra møte 26.05 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 Hele styret skal få forslag til protokoll tilsendt slik ta de kan komme med innspill, før den offentliggjøres.  
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 35 

Saksbehandler Sverre, Siw 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr april 2015 

Orientering:  
 
Rapporten pr april 2015 er vedlagt sakspapirene (vedlegg 1 til sakspapirene, ikke vedlagt protokollen), med 
noen kommentarer på enkelte av postene for hver enkelt avdeling. Forsinket fakturering av 
medlemskontingenten gir et negativt resultat for klubben totalt sett pr april. 
 
Aktivitetsavgiftene for fotball faktureres i juni.  
 
ØHIL fotball har hatt fokus på kompetanseutvikling, og mange har tatt trenerkurs i vinter/vår (kostnader på 
70.000,-) som ikke var budsjettert.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ønsker en forklaring på hvordan ØHIL håndterer oppfølging av utestående. Sverre tar dette som en 
orienteringssak i neste hovedstyremøte. 
 
Styret ønsker å følge med på utviklingen av betalte ressurser til trenere (spesielt er det en stor vekst i 
antallet ungdomstrenere). Lars har med dette som egen sak i neste møte med Idrettsutvalget. 
 
Siw ønsker en tilbakemelding fra hver idrett på hver av rapportene som sendes ut. Sverre sender ut 
rapportene til idrettene, og ber om at kommentarer til regnskapet og til det som er av åpne poster sendes til 
Siw.  
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 36 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Trenerkontrakter 

Orientering:  
 
Idrettsutvalget i ØHIL, der alle idrettene er representert, vedtok 19.05.2015 at alle trenere i klubben skal skrive 
under på en treneravtale, også de som ikke får godtgjørelse. 
 
Bakgrunnen for dette er i hovedsak å sikre at ØHILs verdier/planer blir fulgt, at idrettens regelverk følges, samt 
at alle trenere i en idrett og klubben samlet drar i samme retning. 
 
Vedlegg 2a: Felles mal for kontrakter for betalte trenere. 
Vedlegg 2b: Felles mal for kontrakter for trenere uten godtgjørelse 
Vedlegg 3: Lønnsmal for alle idretter 
 
(Vedleggene er ikke lagt med i protokollen) 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Styret mener at det ikke er hensiktsmessig at alle trenere i klubben skriver under på en treneravtale i første 
omgang, spesielt på grunn av mye logistikk. Styret justerer Idrettsutvalgets vedtak slik:  
 
«Alle trenere, med eller uten godtgjøring, for lag/treningsgrupper fra 12 år og eldre, skal ha 
trenerkontrakter». 
 
Versjon 0.9 av kontraktene som var vedlagt sakspapirene, var et godt utgangspunkt. Styret hadde noen 
innspill til justeringer som innarbeides, samtidig som de innspillene som kom fra idrettene innen fristen 5. 
juni tas med i et nytt forslag (versjon 0,95). Denne sendes ut til styret på sirkulasjon i uke 26. Eventuelt 
siste justeringer gjøres og sendes ut til idrettene (versjon 1.0). 
 
Idrettsutvalget (Lars) vil i neste møte ta opp bruken av betalte trenere som eget punkt. Vi bruker i dag mye 
penger på betalte trenere som kommer det enkelte laget/treningsgruppen til gode. En diskusjon om en 
bedre bruk av midlene (mer sentral(e) ressurs(er) som kommer flere til gode), skal opp til diskusjon i IU. 
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 37 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Aktivitetsavgifter i ØHIL  

Orientering:  
 
Sverre har satt sammen en oversikt over fakturerte aktivitetsavgifter i ØHIL det siste året (vedlegg 4).  
 
Oversikten vil bli publisert på www.ohil.no . 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Det er viktig at det kommer klart fram hva som inngår i idrettenes «kjerneaktivitet» og hva som er å anse 
som frivillig, betalte ekstra-aktiviteter.  
 
En trykkfeil i langrenns oppsett (for 7-åringene) ble rettet opp.  
 
Styret ser positivt på en slik oversikt og ønsker at en oppdatert versjon av aktivitetsavgifter i ØHIL til enhver 
tid skal være tilgjengelig på www.ohil.no . 
 
Styret diskuterte at begrepet «aktivitetsavgift» kan misforståes og må forklares tydelig i faktureringen.  

  

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 38 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Holdningsskapende arbeid i ØHIL 

Orientering:  
 
Foreldres oppførsel rundt aktiviteten, spesielt i forbindelse med barneidretten har vært i fokus i media i det 
siste. Dette ble diskutert også i idrettsutvalget i ØHIL 19.05.2015, da også spesifikt med tanke på «hets» 
mot dommere. Vi har ingen spesiell opplevelse av at ØHIL-foreldre er ille, kanskje tvert i mot, men det er et 
ønske om å jobbe proaktivt rundt denne utfordringen.  
 
ØHIL Fotball setter opp 3 skilter, «Spilleregler» som monteres på Jarmyra og Hosle i disse dager (vedlegg 
5). 
 
ØHIL Håndball produserer et tilsvarende skilt i Hoslehallen fra høsten, basert på NHFs foreldrevettregler.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ser svært positivt på slikt holdningsskapende arbeid! Samtidig understrekes det at det ikke er nok å 
ha gode regler på papiret, disse må følges opp i praksis og minnes om på naturlige samlinger.  
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 39 

Saksbehandler Sverre, Lars 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Sportslige utvalg / sportslige planer 

Orientering:  
 
Idrettsutvalget vedtok på sitt møte 19.05.2015 at de fire største idrettene (fotball, håndball, langrenn og 
bandy) skal ha et sportslig utvalg, og at alle idrettene skal ha sportslige planer.  
 
Bakgrunnen for dette er å få mer forutsigbarhet i idrettene og ha et bedre grunnlag for samarbeid mellom 
idrettene.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Den siste delen av den sportslige planen skal være en aktivitetsoversikt der det er spesifisert hvordan man 
trener i hver enkelt årsklasse (Lars følger opp dette i Idrettsutvalget).  
 
Styret er opptatt av dette slik at idrettene kan avstemme sine aktiviteter rundt sesongskiftene, og på den 
måte gjøre det mulig å drive både sommer- og vinteridrett.   
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 40 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL mot 2018, innspill fra idrettene 

Orientering: 

 
Hovedstyret og administrasjonen har bedt idrettene om å løfte blikket, for å si noe om 
behov/muligheter/utfordringer de nærmeste årene. Primært er temaene økonomi/administrasjon, anlegg og 
sportslig utvikling/ambisjoner (vedleggene er ikke med i protokollen) 
 
Vedlegg 6: Bandys innspill 
Vedlegg 7: Håndballs innspill 
Vedlegg 8: Fotballs innspill (på skissestadium) 
Vedlegg 9: Hopp/kombinerts innspill 
Vedlegg 10: Softball/baseballs innspill 
 
Innspill fra Langrenn ble ettersendt, innspill fra Alpin mangler. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Oppsummering av idrettenes tilbakemeldinger tas opp på et av de første møtene på høsten (Skule tar 
ansvar for denne saken).  
 
Fotball og Håndball arbeider med sine oppdaterte dokumenter, som kommer senere. Fotballs dokument 
jobbes det med før sommeren, og Håndball har dette på et eget seminar tidlig på høsten. 
 
Det er viktig at HS er konkrete på HVA de ønsker belyst i idrettenes videre arbeid med «ØHIL mot 2018». 
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 41 

Saksbehandler Lars, Rune 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL mot 2018 

Orientering:  
 
Lars og Rune orienterte kort om prosessen som var igangsatt av det forrige styret. Arbeidet er ikke ferdig 
og Sverre videreutvikler en modell basert på innspillene som kom, innspillene fra idrettene, samt egne 
erfaringer. En slik modell sendes ut til styret før sommeren, og behandles på det første styremøtet etter 
ferien. Det er spesielt et fokus på at informasjon og planer skal bli mer forutsigbart for idrettene, spesifikt i 
oppstarten (barn og foreldres møte med ØHIL). 
 
Det er tydelig at ØHILs vekst de siste årene nå krever en økt bemanning. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Sverre ble gitt føringer for informasjon / oppfølging av de som i dag har utgående midlertidige avtaler. 
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 42 

Saksbehandler Lars 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Mandat for Idrettsutvalget 

Bakgrunn:  
 
Fra hovedstyrets møte 16.04.2015 (sak 20):  
 
Idrettsutvalget er et viktig utvalg i ØHIL. Et enkelt forslag til mandat for Idrettsutvalget lages av Lars til 
møtet 14. juni. 
 
 

Vedtak:  
 

Lars og Rune (evt med assistanse fra Jon Olav i utforming) lager et forslag til mandat til det andre 
styremøtet på høsten. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 43 

Saksbehandler Anders 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Valg til idrettenes styrer 

Orientering:  
 
Fra hovedstyrets møte 16.04.2015 (sak 20):  
 
Anders sjekker rundt med andre klubber om hva som gjøres i forbindelse med valg til idrettens styrer og 
presenterer dette i møtet 14. juni. 
 
Saken ble utsatt til høsten. 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 44 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL mot 2018, videre aksjoner 

Orientering:  

 
Basert på Idrettenes innspill (sak 40), hovedstyrets gjennomgang (sak 41) og modellen Sverre foreslår før 
sommeren, arbeides det videre med «ØHIL mot 2018». Det legges inn konkrete aksjonspunkter til arbeidet, 
som vil gå over en viss tid (høsten 2015, vinteren 2016).  

 

Styrets bemerkninger: 
 
Skule vil ta ansvar for denne saken i det videre arbeidet. 
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 46 

Saksbehandler Skule 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
ØHIL Bandy sendte et brev til hovedstyret og hovedstyrets svar er vedlagt protokollen.  

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 14.06.2015 

 

Saksnummer 45 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Prosess fram mot ekstraordinært årsmøte 

Bakgrunn:  
 
Hovedstyrets møter 21.05.2015 og 26.05.2015 vedrørende anleggsutvikling på Hoslebanen og beslutning 
om å ta saken til et ekstraordinært årsmøte. 
 
Foreslått tekst til innkalling og prosess ble gjennomgått.  
 
Søndag 23.august kl 1900 innkalles det til infomøte på klubbhuset 
Torsdag 27. august kl. 1900 innkalles det til ekstraordinært årsmøte på Hosle skole 
 
Skule, Jon Olav og Lars avklarer i en mailrunde prosessen i forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet. 
Sverre sender innkallingen og informasjonen ut til alle medlemmene i ØHIL i løpet av uke 25. Skule står 
som kontaktperson. Informasjonen, med anleggsutvalgets rapport, med diverse vedlegg legges ut på 
www.ohil.no, som det vil henvises til i mailen til medlemmene. 
 
 

Vedtak:  
 

Skule, Jon Olav og Lars gjør det som evt er av endringer i innkallingen, klargjort for distribusjon. Sverre 
sender ut innkalling på mail til alle registrerte medlemmers mailadresser, og legger ut informasjon på 
www.ohil.no og på alle idrettenes Facebook-grupper.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er viktig at idrettene er til stede både på informasjonsmøtet, og på det ekstraordinære årsmøtet. 
 

 
  

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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VEDLEGG TIL PROTOKOLLEN 
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Brev fra ØHIL Bandy til hovedstyret 
 
Til: Øvrevoll Hosle IL ved hovedstyret 09.06.2015  
 
Angående beslutningsvedtak i sak 33; Anleggsutvalgets rapport om kunstgress/is på Hosle  
 
Dette brevet krever vi besvart før innkalling til ekstra ordinært årsmøte blir sendt ut 16.06.2015.  
 
Bandystyret gjennomgikk og behandlet vedtaket gjort i hovedstyret på møte 26.05.2015 på sitt møte 04.06.15. Med 
bakgrunn i dette sender vi herved over et brev med flere spørsmål vi trenger hjelp til å oppklare med tanke på den videre 
prosessen.  
 
Bandystyret kan forstå at hovedstyret ønsker å løfte en slik beslutning opp til årsmøte, slik at representantene i 
hovedstyret også kan ha ryggdekning for at beslutningen ble tatt av klubbens medlemmer. Det som midlertidig gjør det 
vanskelig å behandle en slik sak på årsmøte er den inngående detaljerte kunnskapen man må ha for å se konsekvensene 
av hvert enkelt alternativ. Samtidig er dette en sak som berører Øvrevoll Hosle Idrettslag sin fremtid og ikke minst våre 
verdier, mål og visjoner. Disse hensyn kan være problematisk for et årsmøte å se konsekvensene av.  
Vi har tro på at hovedstyret kan behandle dette, det er derfor dere valgt til å sitte der. Vi mener at dette er en moralsk og 
solidaritets sak, enten så gjør vi banen om til et kombianlegg eller så gjør vi ingenting. Det er kun disse to valgene som bør 
fremmes på møte. Da handler det om å prøve, samlet som klubb og jobbe for et kombiprosjekt.  
Bandygruppen innser at med skjevheten i størrelse mellom idrettene vil et slik årsmøte ikke gi noen reell mulighet for den 
anleggsutviklingen som er best for klubb, nærmiljø og området vårt. Derfor blir det prosessen frem til dette møte som blir 
bandy sin påvirkningsmulighet. Vi har laget en liste med spørsmål som vi ønsker besvart, noen har kommentarer fra oss.  
 
1. Alternativ 3 må omformuleres.  
«Beholde banen som grusbane med bruk som i dag»  
Bandy: Dette er ikke et reelt alternativ mot de to andre forslagene. Det må i hvertfall ikke fremstilles slik at de fremmøtte 
tolker det slik. De vi har sagt er vi ønsker at klubben samlet skal prøve å jobbe for et kombinasjonsanlegg. Dvs at vi samlet 
må kreve av kommune og BIR å få bygge det anlegget som det er behov for. Det ligger fortsatt kunstis/kunsgress prosjekt 
på Hoslebanen i Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2011-2014 på langtidsplanen/uprioritert liste. Vi mener 
som vi har sagt hele tiden at vi må gå ut som klubb og ta tak i dette. Ikke legge ned bandy før vi har prøvd.  
Vårt forslag er derfor at alternativ 3 er:  
«Jobbe videre med et fellesprosjekt for å bygge en kunstgress og kunstis bane på Hoslebanen med oppstart i neste 
fireårsplan (2018-2022)»  
 
2. Hva er tanken bak dette årsmøte og hvordan ser dere prosessen frem til møte?  
 
3. Hvordan skal skjevheten mellom undergruppene håndteres?  
 
4. Hvordan skal det belyses at dette er sak med store konsekvenser for fremtiden og ikke bare om en kunstgress bane 
neste år?  
 
5. Hvordan håndterer dere nærmiljøhensyn om islegging i fremtiden – hvem legger is når bandygruppen er lagt ned?  
 
6. Har vi vært ærlige med kommunen i forhold til fremtidige utsikter om is når bandygruppen er lagt ned?  
Bandy: Ingen har enda vært i dialog om de faktiske konsekvensen dette har for skole, nærmiljø og kommunen. Med en 
avgjørelse på et slikt skissert ekstraordinært årsmøte blir bandy lagt ned og isen forsvinner fra Hosle for alltid.  
 
7. Hvem skal lage en konsekvens analyse til forslagene? Bandy: Vi har diskutert dette i bandygruppen ser det som 
sannsynlig at årsmøte kommer til å lande på alternativ 2. I praksis betyr dette nedleggelse av bandygruppen. Dvs at om 3-
4 år legges det ikke lenger is på Hoslebanen, for hvem skal gjøre dette når det ikke er bandygruppe i Hosle. Dette er en 
konsekvens vi kommer til å jobbe med å belyse i tiden frem til årsmøte.  
 
8. Er dette startskuddet for en mobilisering av stemmer hvor en konsekvens også kan ende i media?  
Bandystyret vil ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til prosessen fra til årsmøte utfra svaret på dette brevet. La oss 
være helt tydelig på at det man egentlig snakker om er om bandygruppen skal legges ned eller drives videre i ØHIL.  
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Eivind Thorne  
På vegne av bandystyret  
09.06.2015 
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Tilbakemelding fra hovedstyret til ØHIL Bandy 
 
Hosle, 14.6.2015  
 
Vi viser til deres brev av 9.6.2015. Dette ble behandlet under sak #46 – Eventuelt på styremøte 14.6.2015. Vi 
setter pris på initiativene som ØHIL Bandy står bak, men beklager at vi på enkelte punkter har et annet syn på 
prosessen videre enn det ØHIL Bandy argumenterer for.  
Vårt svar er i henhold til deres nummererte spørsmål.  
1. Vi viser til egen innkalling til ekstraordinært årsmøte. Det vil ikke bli stemt over noe alternativ 3.  
 
2. Vi har følgende milepæler frem til ekstraordinært årsmøte 27.8.2015  
a. Hovedstyret godkjenner innkallelsen til ekstraordinært årsmøte 14.6.2015  

b. Sakspapirene til ekstraordinært årsmøte publiseres på web og på mail til alle idrettsstyrene 16.6.2015. Disse 
inkluderer anleggsutvalgets rapport av 19.5.2015.  

c. Hovedstyret avholder informasjonsmøte for alle interesserte søndag 23.8.2015  

d. Ekstraordinært årsmøte avholdes torsdag 27.8.2015  
 
3. Det er i tråd med klubbens lovverk at det innkalles til ekstraordinært årsmøte da et av alternativene vi 
ønsket å gå videre med innebærer økning av medlemskontingenten (se §4 i Lov for Øvrevoll Hosle IL).  
 
4. Konsekvens og risiko ved ulike løsninger er godt beskrevet i anleggsutvalgets rapport av 19.5.2015.  
 
5. ØHIL ved hovedstyret har påtatt seg et ansvar for at det skal være is på Hosle, dette ligger som er 
forutsetning i søknaden om kunstgress på Hoslebanen (13.10.2013). ØHIL Fotball har vært positive til å påta 
seg et ansvar for dette, optimalt sett i samarbeid med ØHIL Bandy. Detaljer rundt ansvaret (dugnadstimer og 
kostnader) klargjøres dersom prosjektet blir vedtatt.  
 
6. ØHIL har hatt, og har en pågående dialog med Bærum Idrettsråd som er kommunens eget organ for 
kommunikasjon mellom idrett, administrasjon og folkevalgte.  
 
7. Ingen nye analyser vil bli utarbeidet i forkant av det ekstraordinære årsmøtet 27.8.2015 med mindre 
anleggsutvalget ønsker å ta initiativ til dette.  
 
8. Vi har hatt en svært ryddig prosess i forbindelse med denne saken. Vi har ett dokument som alle 
idrettsgruppene har gitt sin tilslutning til, og vi har tilstrebet oss stor grad av åpenhet i denne prosessen.  
 
Med vennlig hilsen  
Skule Ingeberg Leder ØHIL Hovedstyre 


