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Saksliste hovedstyremøte onsdag 03.02.10 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

030210-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 

030210-01 Økonomi, regnskap 2009 Hanne, Pål, Sverre 

030210-02 Økonomi, budsjett 2010 Sverre 

030210-03 Årsmøte, valg Sigurd, Sverre 

030210-04 Årsmøte, forberedelser Sverre 

030210-05 Orientering fra undergruppene Steven, Maj, Cathrine 

030210-06 Orientering fra administrasjonen Hanne, Sverre 

030210-07 Familiemedlemskap Hanne, Sverre 

030210-08 - Intern styresak - Sigurd 
 

 
Deltagere: 
Sigurd Kvistad 
Felicia Røkaas  
Pål Pettersen 
Pål Anthonsen 
Cathrine Gamborg  
Maj Berger-Sæther 
Terje Jansen 
Hege Nikolaysen 
 
Forfall: 
Steven Russell 
Jens Kanden 
 
Fra administrasjonen: 
Sverre Nordby 
Hanne Harsem 
 
Fra undergruppene: 
Gro Fadum (Fotball) 
Skule Ingeberg (Langrenn) 
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Møtedato 03.02.2010 

 

Saksnummer 030210-00 

Saksbehandler Sigurd 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Protokoll forrige styremøte og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no . Invitasjon og påminnelse til styremøtet 
er sendt pr mail. 
 

Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 06.12.2009 og 24.11.2009 er godkjent. 
Innkalling til møte 03.02.2010 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
  

 
 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 03.02.2010 

 

Saksnummer 030210-01 

Saksbehandler Pål A, Hanne, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Økonomi, regnskap 2009 

Orientering:  
 
Regnskapet pr 31.12.2009 ble lagt fram for styret. Det er kun detaljer som gjenstår før 
regnskapet er ferdig. Det er gjort en stor opprydning i kontoplan og balanser for undergruppene, 
slik at alt ligger til rette for en god økonomisk styring og oversikt i 2010. Klubben totalt sett går 
med et lite underskudd i 2009. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok orienteringen og innspillene til etterretning. 
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Møtedato 03.02.2010 

 

Saksnummer 030210-02 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Økonomi, budsjett 2010 

Orientering:  
 
Alle undergruppene har levert inn sine aktivitetsbudsjetter for 2010. Sverre har gått igjennom 
disse og lagt de inn i klubbens totalbudsjett. Vi vil i 2010 ha budsjettet som et fint styringverktøy, 
ettersom vi gjennom året kan sammenligne de månedlige regnskapsrapportene pr undergruppe 
mot budsjett.   
 
Fotball har budsjettert med ansettelse av en person som treningskoordinator/veileder. I tillegg 
skal han avhjelpe administrasjon ift fotballaktiviteter og kunne bistå de andre idrettene ift 
veiledning av trenere. Ansettelsen er tidligere diskutert med Sverre og Sigurd. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tallene for undergruppene ser i all hovedsak bra ut. Sverre må ta en ny runde med budsjettet til 
Bandy, ettersom de har et lavt budsjett i 2010 sett i forhold til aktivitetsnivå, samt et underskudd i 
2009 og negativ egenkapital.  
 
I budsjettforslaget er det forutsatt en økning i medlemskontigenten og planen var utsendelse av 
fakturaer i begynnelsen av februar. Dette kan ikke gjøres da det er årsmøtet som fastsetter 
medlemskontigenten. Medlemskontigenten for 2010 blir som i 2009. Budsjettet må justeres 
tilsvarende. Til neste år er det ønskelig årsmøtet blir avholdt tidligere på året slik at 
medlemskontigenten kan fastsettes der og fakturering raskt kan skje i etterkant. 
 
Revidert budsjett for klubben forelegges Hovedstyret 10.03, og legges fram for Årsmøte for 
godkjenning 24. mars.  
 
Ansettelse: Det er viktig at det blir foretatt referansesjekk og at lønnsnivået holdes på et forsvarlig 
nivå. Ansettelsen foretas av Sverre i samarbeid med Fotball. 
 

Vedtak: 
Styret godkjenner at det ansettes en person til i klubben. Fotball finansierer stilling 90% og 
hovedstyret 10%. 
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Møtedato 03.02.2010 

 

Saksnummer 030210-03 

Saksbehandler Sigurd, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Årsmøte, valg 

Orientering: 
 
Undergruppene er blitt bedt om å foreslå kandidater til nye hovedstyremedlemmer innen 15. 
februar. Nåværende styremedlemmer som ikke er på valg bes om å gi beskjed dersom de ikke 
ønsker å fullføre sin periode.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Valgkomitéen har en innstilling klar til styremøtet 10. mars.  

-  
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Møtedato 03.02.2010 

 

Saksnummer 030210-04 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Årsmøte, forberedelser 

Orientering:  
 
Vi ønsker å ha en fyldig årsberetning, og ulike oppgaver knyttet til rollene i Hovedstyret vil bli delt 
ut i midten av februar. Dette vil i hovedsak være å innhente rapporter fra undergruppene, eller 
skrive om klubbens øvrige aktiviteter.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.02.2010 

 

Saksnummer 030210-05 

Saksbehandler Steven, Cathrine, Maj  

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Orientering fra undergruppene 

Orientering:  
Det ble orientert om aktiviteten i: 

 Fotball 
 Soft/baseball 
 Langrenn 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok orienteringene til etterretning. 
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Møtedato 03.02.2010 

 

Saksnummer 030210-06 

Saksbehandler Hanne, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Orientering fra administrasjonen 

Orientering:  
 
Det ble orientert om følgende saker  
 

 Ny web-side 
 Seriepåmelding Fotball 
 Årsprogram Håndball 
 Sponsoravtaler 
 Barnehage/klubbhus Jarmyra 
 Idrettsregistreringen 
 Budsjettprosessen 
 Anleggsprosjektene 
 Trenerkontrakter/utbetaling 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. På neste styremøte ønskes en oversikt over antall 
medlemmer og aktive i hver idrett. 
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Møtedato 03.02.2010 

 

Saksnummer 030210-07 

Saksbehandler Hanne, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Familiemedlemskap 

Orientering:  
 
Vi innførte familiemedlemskap i 2009. Det er fortsatt mange familier som ikke har benyttet seg av 
dette. I familier der det er 2 eller flere aktive er det lønnsomt å tegne familiemedlemskap. Også 
for klubben, som får tilskudd per medlem, er dette en fordel.  
 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Vi må bli flinkere til å opplyse om familiemedlemskapet. Dette må gjøres:  

- På www.ohil.no 
- I neste nummer av Sporstavisen 
- På fakturaene som sendes ut 

 
 
 
 

 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 03.02.2010 

 

Saksnummer 030210-08 

Saksbehandler Sigurd 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn – Intern styresak - 
Bakgrunn: 
 
 
 

 

Vedtak: 
 

 


