
 
Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

 
Saksliste hovedstyremøte tirsdag 10.03.09 

 
 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
100309-00 Godkjenning av protokoll og 

innkalling 
Sverre 

100309-01 Grasrotandelen Sverre 
100309-02 Salg av brakka på Jarmyra Sverre 
100309-03 Gamle drakter Sverre 
100309-04 Jegerprøve og Salsakurs Sverre 
100309-05 Kioskdrift Sverre 
100309-06 Sportslig plan, klubborganisering Sverre 
100309-07 Forslag til Årsmøte – 1 Sigurd+Sverre (bandy) 
100309-08 Forslag til Årsmøte – 2 Sverre (bandy) 
100309-09 Status valgkomitéen Sverre (valgkomitéen) 
100309-10 Intern styresak  
100309-11 Aktivitetsbudsjetter 2009 Pål 
100309-12 Kjøp av uniformer til baseball-laget Pål  
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-00 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 
Vedtak: 
 
Protokollen fra styremøtet 10.02.2009 og innkalling til møtet 10.20.2009 godkjennes uten 
bemerkninger. 
 
  
Styrets bemerkninger: 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-01 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Grasrotandelen 
Orientering:  
 
Grasrotandelen er innført fra 1. mars. Klubben får 5% av det som registreres av spill gjennom 
Norsk Tippings Tippekort, for de spillerne som har registrert ØHIL som sin Grasrotmottaker.  
 
Til nå har vi:  

- informert om ordingen i Sportsavisen 
- informert om ordningen på medlemsavgiften som er sendt ut 
- sendt mail til alle undergrupper og lagledere, med enkel info om registreringen 

 
Til vurdering:  

- Utsending av SMS/MMS 
 
Vi kan til enhver tid se antallet registrerte Grasrotgivere. Pr 09.03 er det registrer 57 spillere, som 
gir klubben 7.660,- . Ved å ha denne informasjonen kan vi følge med på om vi får så mange 
givere som vi burde, og evt vurdere nye purrerunder underveis.  
Styrets bemerkninger: 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-02 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Salg av brakka på Jarmyra 
Bakgrunn:  
 
Ref forrige hovedstyremøte, fikk vi et tilbud fra Statens Vegvesen om 200.000,- i kompensasjon 
for rivingen av brakka på Jarmyra. Sverre tok en dialog med Statens Vegvesen i etterkant og fikk 
summen opp til 250.000,- 
 
Et av de store satsningsområdene i klubben i dag er T15-prosjektet. For å bygge opp mer status 
og interesse rundt dette prosjektet, foreslås det at hele/deler av ekstra-midlene som kom inn 
øremerkes dette prosjektet. Forslag til bruk kan være leie av minibuss til bortekamper, 
treningssamling, innkjøp av utstyr.  
 
Vedtak:  
 
Klubben ønsker at all aktivitet skal synliggjøres i aktivitetsbudsjetter. Disse midlene går derfor inn 
til klubben, ikke som øremerking til T-15-prosjektet. 
 
Styrets bemerkninger: 
  
Det er ønskelig at klubben ved Hovedstyret støtter dette prosjektet, og at midler kan gis til nevnte 
aktiviteter, men disse må først synliggjøres i Fotballens aktivitetsbudsjett. Pål samkjører hvordan 
dette budsjetteres med Fotballstyret.  
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-03 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Gamle drakter 
Orientering:  
 
Det siste året har vi samlet inn gamle drakter fra ØB og Hosle IL. Med deadline fredag 13.03, 
samler vi inn de siste som evt ligger i skuffer og skap. Vi har fått 4 forespørsler om å få drakter og 
utstyr fra oss, og vi fordeler etter beste evne til disse. Alle er skoleprosjekter knyttet til Uganda, 
Eritrea, Rwanda og Equador.  
 
Det vi har bedt om fra prosjektene, er bilder av barna som får utstyret, som vi kan legge ut på 
våre Internettsider og i Sportsavisen. 
Styrets bemerkninger: 
  
Det er veldig positivt at det gamle utstyret kommer til nytte. 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-04 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Jegerprøve og Salsa-kurs 
Bakgrunn:  
 
Denne vinteren har vi hatt 2 uvanlige tilbud på klubbhuset på Hosle. Jegerprøven og Salsa-kurs. 
Totalt har disse gitt et overskudd på drøyt 10.000,- 
 
Primus motor for begge kursene er Carl Barth, som ønsker at midlene skal øremerkes 
jentefotballen.  
 
Vedtak:  
 
Midlene som er kommet inn øremerkes jentesatsningen, T15. 
Styrets bemerkninger: 
 
Det er viktig at forslag til inntektsbringende aktiviteter gir initiativtakerne lønn for strevet. I tillegg til 
et lite overskudd, har disse kursene økt ØHILs mangfold på en veldig positiv måte.  
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-05 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Kioskdrift 
Bakgrunn:  
 
De siste årene har det vært lite/ingen kioskdrift i fotballsesongen på våre anlegg, og både som en 
service og som et inntektsbringende tiltak, kan det være interessant å få i gang noe denne 
sesongen.  
 
Sverre har hatt et møte med en leverandør av en ”automat-kiosk”. Disse kan stå ute, og kan 
selge valgfrie produkter som sjokolade og kjeks, i tillegg til kaffe og brus. Leie av en slik kiosk 
koster 3.500,- pr måned og krever påfyll.  
 
Gjennom samarbeidet vi har gjennom Arenasalg, kan vi låne Brusautomater gratis. Krever påfyll. 
 
Det kan være ønskelig å ha et utvidet tilbud, som salg av vafler, pølser og is.  
 
Vedtak:  
 
ØHIL dropper automat-kiosken og leier/låner 2 brusautomater, en til Hosle og en til Jarmyra, 
dersom dette er mulig, og lar seg kombinere med strøm/sikkerhet/forsikringer, vurdert i 
samarbeid med leverandøren.  
 
Vi sender ut en forespørsel til enkelte lag/årganger og klubbens øvrige idretter om de ønsker å 
drive kiosk, mot at de får overskuddet til sin egen drift. Administrasjon og Rolf H bidrar med 
tilrettelegging av dette.  
 
Styrets bemerkninger: 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-06 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Sportslig plan, klubborganisering 
Orientering:  
 
Vi har siden sammenslåingen av klubbene jobbet med strukturer og rutiner som skal sikre driften 
av klubben og kvaliteten på det idrettsmessige tilbudet.  
 
Nå er det meste på plass for fotballen, som har gått opp løypa. Under fotballsidene på 
www.ohil.no ligger artikkelen ”Slik driver vi ØHIL Fotball 2009”.  
 
Videre utvikling av klubben vil være å innføre/implementere den samme strukturen i klubbens 
øvrige idretter.   
Styrets bemerkninger: 
  
Dette er veldig bra, og vi er på mange måter kommet dit vi drømte om da arbeidet om 
sammenslåingen av de to klubbene startet opp. 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-07 
Saksbehandler Sverre Nordby,  

Sigurd Kvistad  
(Bandy) 

Type sak Orientering / Beslutning 
 

Saksnavn Forslag Årsmøte - 1 
Bakgrunn:  
 
Tirsdag 31. mars er det Årsmøte i ØHIL. Forslag som ønskes tatt opp må være sendt innen 17. 
mars.  
 
Bandy-gruppa ved Petter Mortvedt har sendt inn følgende forslag:  
 
”Klubben vedtar å arbeide for at det anlegges kunstisbane så snart som mulig, der dagens 
bandybane ligger i dag Det etableres en arbeidende anleggskomité der også Daglig leder deltar”. 
 
Vedtak:  
 
Det foreslås for bandygruppa at denne saken gjøres om til en orienteringssak på Årsmøtet, ikke 
en sak som vedtas slik forslaget står. 
  
Styrets bemerkninger: 
  
Det er viktig å orientere klubben om at det er en prosess i gang rundt dette prosjektet, og at et 
tilsvarende prosjekt for kunstgressbane arbeides med parallelt. Hovedstyret er positivt innstilt til 
begge prosjektene, og har en holdning om at en samkjøring av begge to, ville vært til det beste 
for klubben. Det vil være nødvendig med et ekstraordinært Årsmøte for et vedtak om dette/disse 
prosjektene, etter ytterligere forarbeid/forprosjektering.  
 
Det kommenteres også at Daglig leders arbeidsoppgaver ikke skal opp til vurdering på et 
Årsmøte.  
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-08 
Saksbehandler Sverre Nordby (bandy) 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Forslag Årsmøte - 2 
Bakgrunn:  
 
Tirsdag 31. mars er det Årsmøte i ØHIL. Forslag som ønskes tatt opp må være sendt innen 17. 
mars.  
 
Bandy-gruppa ved Petter Mortvedt har sendt inn følgende forslag:  
 
”Klubben søker å etablere et mest mulig enhetlig system for betaling av trenere/ledere, heri 
refusjon av reiseutgifter, KM-godtgjørelse etc. ” 
 
Vedtak:  
 
Hovedstyret har tidligere besluttet hvordan lønn og utgiftsdekninger til klubbens trenere skal 
håndteres. Daglig leder sammen med økonomiansvarlig lager et notat som distribueres til 
undergruppene. 
  
Forslag til Styrets bemerkninger: 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Daglig leder informerer Bandygruppen om gjeldene retningslinjer og ber de vurdere å trekke saken fra 
årsmøtet. 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-09 
Saksbehandler Sverre Nordby 

(valgkomitéen) 
Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Status valgkomitéen 
Orientering:  
 
Valgkomitéen er godt i gang, men ikke i mål med sammensetningen av nytt styre etter Årsmøtet.  
 
Styrets bemerkninger: 
 
Otto følger opp valgkomitéen og setter ved behov i sving flere for å få dekket de ulike rollene.  
  

 
 

 1



 
Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 09.12.2008 
Saksnummer 10032009-10 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn - Intern sak - 
Informasjon 
 
Dette er en intern sak. Vedtaksprotokollen er tilgjengelig på klubbhuset. 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-11 
Saksbehandler Pål Pettersen 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Aktivitetsbudsjetter 2009 
Orientering:  
 
Pål har samlet inn aktivitetsbudsjettene for 2009 fra undergruppene. Langrennsgruppa mangler 
fortsatt, dette følges opp.  
Styrets bemerkninger: 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 10.03.2009 
Saksnummer 100309-12 
Saksbehandler Pål Pettersen 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Kjøp av uniformer til baseball-laget 
Bakgrunn:  
 
(Direkte info fra baseball-gruppa) 
 

En uniform består av: Cap, overdel, bukser, belte. stirups (Sokker).  
 
Selv om det er bare 9 på banen til en hver tid, bør det av praktiske grunner være 15 
uniformer for hvert lag. Vi har vurdert det slik at cap, bukser, belte og stirups er "personlig" 
utstyr, mens overdel blir klubbens eiendom. Vi forslår at undergruppen eventuelt kjøper inn et 
lite lager av personlig utstyr for å sikre rask tilgang til effekter ved f.eks. nye spillere. Vi har 
sjekket og hentet inn priser fra ulike leverandører, og har landet på Uniform Express. 
Prismessig er de blant de billigste til den kvaliteten vi ønsker. De har levert til andre norske 
klubber, senest i høst, og har gode referanser. Gode referanser veier en del all den tid vi 
bestiller fra utlandet. De har gitt oss en pris på ca 60 Euro pr overdel (gjelder ikke barn) ut i 
fra den spesifikasjonen vi har levert. Uniformen vil bli hvit med den "navy" blå bokstaver. Vi 
kommer til å bruke kallenavnet "Royals" som blir vevd inn på fronten. Det har vist seg svært 
vanskelig og dyrt å få vår grønnfarge, vi har derfor valgt å utelukke den helt for ikke å 
introdusere en ny grønnfarge. Vi vil og ønske å få brodert inn ØHIL eller Øvrevoll Hosle på 
uniformen, alternativt at vi syr på en patch etterpå. 
  
I forslaget under har vi har tatt med 15 stk bortedrakter for A-laget da dette egentlig er 
påkrevd av Norges Soft-baseball forbund (de ser det litt gjennom fingrene), men det er 
ubetinget påkrevet ved Europa-cup spill, noe vi faktisk har anledning til i år. 
 
Vedtak:  
 
På lik linje med innkjøp til andre av klubbens idretter, dekkes dette innkjøpet av klubben. 
Estimert kostnad er 29.500,-  
 
Styrets bemerkninger: 
  
Pål tar detaljene rundt føring og budsjettering med Baseballgruppa. 
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