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Protokoll fra hovedstyremøte  
onsdag 05.12.12 

 

 

Saks-
nummer 

Sak Ansvarlig Vedtak 

44 Godkjenning av protokoll og 
innkalling 

Kaare Vedtatt 

45 Status ansvarsområder i 
Hovedstyret 

Alle Ikke offentlig 

46 Valgkomitéens oppsummering Nikki, Kaare Ikke offentlig  

47 ØHIL på Facebook Sverre Vedtak 

48 Barnehage på Jarmyra Kaare, Sverre Ikke offentlig 

49 Regnskap pr oktober Sverre  Tatt til etterretning  

50 Fullmaktsstruktur i ØHIL Kirsten Vedtatt 

51 Budsjett 2013 Sverre, Kirsten Vedtatt 

52 Eventuelt 
- Høstseminaret (Jan) 

Kaare  

 

 
 
Deltagere: Kaare, Jan, Kirsten, Øyvind, Jan-Eirik, Ole-Christian, Sverre (administrasjon) 
 
Representant for fotball, bandy, håndball og alpint under behandlingen av deres budsjetter 
 
Forfall: Vibeke 
 
 
Kalender: Tidspunkt for neste møte avklares senere 
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Møtedato 05.12.2012 

 

Saksnummer 44 

Saksbehandler Kaare 

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. 
 

Forslag til vedtak:  
 
Protokoll fra møte 30.10.2012 er godkjent 
Innkalling til møte 05.12.2012 er godkjent 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Godkjent som foreslått 
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Møtedato 05.12.2012 

 

Saksnummer 45 

Saksbehandler Alle 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status ansvarsområder i Hovedstyret 

Orientering:  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Saken er ikke offentlig. Ta kontakt med administrasjonen for innsyn. 
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Møtedato 05.12.2012 

 

Saksnummer 46 

Saksbehandler Nikki, Kaare 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Valgkomitéens oppsummering 

Orientering:  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Saken er ikke offentlig. Ta kontakt med administrasjonen for innsyn. 
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Møtedato 05.12.2012 

 

Saksnummer 47 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL på Facebook 

Bakgrunn: 
 
Noe av det vi stadig får tilbakemeldinger på at må bli bedre, er kommunikasjonen i ØHIL. Det er ulike nivå 
av informasjon som skal ut, og det brukes i dag mye mailer, i tillegg til noe publisering på www.ohil.no . 
Mange oppfatter det som vanskelig/tidkrevende å få internettsidene godt nok oppdatert, og det er få 
grupper som klarer å nå ut med informasjon til alle «brukerne». Det er i dag mange lag/grupper som har 
opprettet Facebook-grupper, og benytter dette som sin informasjonsplattofrm. 
 

Forslag til vedtak: 
 
ØHIL beholder www.ohil.no som «bank» for informasjon. Her ligger og legges all bakgrunnsinformasjon for 
hvordan vi driver klubben. Her legger vi ut «statisk» informasjon, som kontaktpersoner til idrettene og 
gruppene, treningstider for de enkelte gruppene, og linker til terminlister for kamper/konkurranser. Dette vil 
da være informasjon som ikke trenger regelmessig vedlikehold.  
 
ØHIL kanaliserer den mer daglige kommunikasjonsflyten via Facebook.  
 
Treningsgrupper oppretter lukkede GRUPPE, der de som trenger informasjon blir invitert. Dette blir det nye 
ansvaret for web-ansvarlige å koordinere. For brukere under 13 år, vil dette være foreldre/foresatte, og for 
grupper med utøvere over 13 år, kan både foreldre og utøvere være med. 
 
Hver idrett oppretter hver sin SIDE, der viktig informasjon legges ut fra hver enkelt idrett.  
 
ØHIL oppretter en SIDE, der viktige klubbrelaterte saker legges ut.  
 
For å få dette til å fungere, er det viktig at det gjennomføres med full tyngde fra en gitt dato, for eksempel 1. 
februar 2013. 
 
Målet vårt må være at alle utøvere er med i sin gruppe og at alle liker sin idrett og klubbens side. Altså at 
foreldre til en Langrennsløper på 9 år er med i sin lukkede gruppe, liker Langrenns side og liker ØHILs 
side. 
 
Koordinering og design av sider/grupper tilrettelegges for fra administrasjonen.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er uavklart i hvilken grad vi bør kreve at foreldrene går på FB for å motta meldinger. Det ble også 
diskutert om Reltime kan være et alternativ. Det ble besluttet at Kaare markedstester dette på J05Ø og at 
resultatene tas med i videre vurderinger.  

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 05.12.2012 

 

Saksnummer 48 

Saksbehandler Vibeke 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Barnehage på Jarmyra 

Orientering:  
 
 

Styrets bemerkninger: 
  
Saken er ikke offentlig. Ta kontakt med administrasjonen for innsyn. 



  

 7 

 

Møtedato 05.12.2012 

 

Saksnummer 49 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr oktober 

Orientering: 
 
Styret har tidligere fått tilsendt rapportene pr oktober.  
 
Klubben i sin helhet går mot et godt overskudd i 2012.12.02 
 
Hovedstyret: 
Går mot et overskudd i 2012. Den store budsjettsprekken er på utgifter til regnskapsføringen. 
 
Fotball: 
Fotball går mot et godt overskudd. I desember skal oppgjøret rundt den nye kunstgressbanen avtales med 
kommunen. I oktober er utgifter til både Lipsmacker og Fotovideo cup ført. 
 
Bandy: 
Bandy går mot et positivt resultat. 30’ har kommet inn etter oppgjøret av Bandyalliansen. Treningsavgiftene skal 
periodiseres. Etter forhåndspåmeldingen vi gjorde i år, er det langt bedre oversikt over kostnader og inntekter. 
Antallet utøvere er mindre enn forventet, men dette gir også lavere kostnader. 
 
Håndball: 
Fakturering av treningsavgifter gjøres nå, Hanne venter på lister. Vil ende rundt budsjett. Håndballgruppa har 
god egenkapital. Det arbeides med nye rutiner i Hoslehallen, for bedre og tidligere rapportering.  
 
Langrenn: 
Treningsavgifter faktureres nå. Langrennsgruppa har kontroll på inntekter/utgifter ut året, og vil ende på et 
positivt resultat. Det store overskuddet i oktober skyldes innbetaling til treningsleir. Tilsvarende beløp vil gå 
motsatt vei i desember.  
 
Soft/baseball: 
Lønn vil bli utbetalt i desember, men Soft/baseball vil få et positivt resultat i 2012.  
 
Hopp/kombinert: 
Det er lite aktivitet i Hopp/kombinert dette året. Gruppen vi gå mot et lite underskudd, men har god egenkapital. 
 
Idrettsskolen:  
På grunn av omorganisering, er det mer kostnader til lønn enn budsjettert. Likevel går Idrettsskolen mot et 
positivt resultat.  
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Formatet på rapporteringen fungerer fint. Vi ligger foran resultatbudsjettet for 2012.  
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Møtedato 05.12.2012 

 

Saksnummer 50 

Saksbehandler Kirsten 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Fullmaktsstruktur i ØHIL 

Bakgrunn:  
 
Vedlagt sakspapirene er forslag til fullmaktsstruktur.  
 

Forslag til vedtak: 
 
Fullmaktsstrukturen vedtas som foreslått. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Vedtatt med følgende omformulering: 
 
a.       Ikke-budsjetterte kostnader 
Etter godkjenning fra daglig leder, kan undergruppen pådra seg ikke-budsjetterte kostnader i 
størrelsesorden kr 25.000 – kr 100.000 (grensen vurderes i forhold til undergruppens totale budsjett), 
forutsatt at undergruppen har tilfredsstillende likviditet på egen konto. Eventuelle innkjøp utover dette må 
bringes inn for hovedstyret. 
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Møtedato 05.12.2012 

 

Saksnummer 51 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2013 

Bakgrunn:  
 
Vedlagt sakspapirene er forslag til budsjett for hovedstyret og ØHILs 8 idretter.  
 
Budsjettet behandles gruppe for gruppe i hovedstyremøtet. Etter evt justeringer, vil budsjettet forelegges 
Årsmøtet for vedtak i februar.  

Forslag til vedtak: 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Budsjettene ble diskutert i tur og orden. For Bandy ble det spesielt bemerket at det inntektsgivende arbeide 
ikke er kommet langt nok og at det ved sakspapirene til årsmøte må ligge et dokument som viser aktiviteter 
iversatt før utløpet av januar og konkrete planer for det videre arbeidet. Budsjettet for HS ble endret noe for 
å gjøre rom for investering i medlemsregister. 
 
Budsjettet innebærer at administrasjonen styrkes, både gjennom ØHIL-verter på kveldtid og i fotballen.  
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Møtedato 05.12.2012 

 

Saksnummer 52 

Saksbehandler Kaare 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Høstseminaret (Jan) 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. Vi bør nøye vurdere hvilke kompetanse vi stiller med i fremtidige møter.  
 

 


