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Protokoll hovedstyremøte tirsdag 14.06.11 

 

 
Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 
140611-00 Godkjenning av protokoll og 

innkalling 
Kaare Vedtak 

140611-01 Regnskap pr 31.05.2011 Hanne, 
Kirsten, 
Sverre 

Etterretning 

140611-02 Regnskapssystem, 
medlemsregister, webside 

Kirsten Vedtak 
Ikke offentlig 

140611-03 Klubbutvikling Philip, Maj Etterretning 

240511-05 ØHIL på Facebook Nikki Utsatt, grunnet forfall 

240511-06 Webapplikasjon  Nikki Utsatt, grunnet forfall 

140611-04 Profesjonalisering av driften, 
herunder behov for bemanning 

Sverre Vedtak 

240511-12 Mulig samarbeid med DNT Kaare Vedtak 

240511-16 Hedersutmerkelser Maj Vedtak 

240511-17 Stipender vår/høst Sverre Vedtak 

240511-18 Søknad om støtte til 
trenerutdanning, ØHIL Langrenn 

Sverre Vedtak 

140611-05 Eventuelt Kaare Orientering 
 

 
 
Deltagere: 
Ole-Christian, Maj, Kaare, Kirsten, Jan 
Sverre (adm) Hanne (adm),  
 
Forfall: 
Nikki, Øyvind, Phillip 
 
Kalender: 
 
Neste møte er tirsdag 30. august kl. 19:45.
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Møtedato 14.06.2011 

 

Saksnummer 140611-00 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 
Bakgrunn:  
 
Forslag til vedtak:  
 
Protokoll fra forrige styremøte er godkjent og ligger på www.ohil.no. 

Styrets bemerkninger: 
 
Protokoll fra forrige styremøte er godkjent og ligger på www.ohil.no. 
 
Saker nummereres heretter fortløpende. 

 

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 14.06.2011 

 

Saksnummer 140611-01 
Saksbehandler Hanne, Kirsten, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Regnskap pr 31.05.2011 
Orientering:  
 
Administrasjonen har prioritert arbeid med fakturering og purringer og regnskap pr 31. mai var 
ikke utarbeidet.  
 
Styrets bemerkninger: 
 
Styret understreket betydningen av at fakturering og purring følges tett opp 
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Møtedato 14.06 2011 

 

Saksnummer 240511-02 

Saksbehandler Kirsten 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskapssystem, medlemsregister, webside 

Bakgrunn:  
 
Styret besluttet på styremøtet 24.05.2011 følgende:  
 
Styret besluttet å ta saken til endelig beslutning neste styremøte og anmodet om at det ble lagt 
frem informasjon om: 
- erfaringer og alternativer vurdert i Heming (Sverre), Asker (Sverre), Fossum (Maj), Nesøya 
(Kaare) 
- utkast til kontrakt (Kirsten anmoder om denne – Kaare gjennomgår) 
- tilbud fra alternativ leverandør(er), særlig til Weborg 
- Teknisk evaluering 
- Muligheter for timeregistrering  

 
 

Forslag til vedtak:  
Ettersendes 
 

Styrets bemerkninger: 
 Saken utredes videre og beslutning utsettes til neste styremøte 
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Møtedato 14.06.2011 

 

Saksnummer 140611-03 
Saksbehandler Maj og Philip 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Klubbutvikling 
Bakgrunn:  
 
Styret besluttet på styremøtet 24.05.2011 følgende: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning og anmodet om at det til neste styremøte ble lagt frem 
utkast til (revidert) mandat for Idrettsutvalget samt rammer for anskaffelsesprosess for online 
spørreverktøy. Mandatets hovedpunkter skal være (1) ansvar og myndighet til koordinere 
aktiviteter på kryss av idrettene, (2) innspill på totale ambisjonsnivå for ØHIL som fleridrettslag og 
(3) ansvar og myndighet for fastsettelse og oppfølgning av klubbpolicy innen barneidretten 
 
Vedlagt følger utkast til  

 
(1) mandat for idrettsutvalget 
 
(2) anskaffelsesprosess for online spørreverktøy 

    
Forslag til vedtak: 
 

(1) Det framlagte utkastet til mandat for idrettsutvalget m/evt merknader tas videre til 
idrettsutvalget for drøfting der. Endelig mandat vedtas i HS-møte i september. 
 
(2) Det framlagte utkastet til kravspesifikasjon og prosess godkjennes av HS. Endelig valg 
av leverandør foretas i HS-møtet 30. august. 

 
Styrets bemerkninger: 
  

(1) Det framlagte utkastet til mandat for idrettsutvalget m/evt merknader tas videre til 
idrettsutvalget for drøfting der. Endelig mandat vedtas i HS-møte i september. 
- Styret påpekte at idrettsutvalget bør trekke ut essensen av ØHILs grunnlagsdokumenter 
ved å bygge videre på hovedstyrets vedtak i sak 220311-04. Denne essensen inntas i 
mandatet og legges frem for hovedstyret for behandling. Idrettsutvalget ble også bedt om 
å foreslå eventuelle endringer og presiseringer i grunnlagsdokumentene. Mandatet må 
klart skille mellom de grunnlagsdokumenter idrettsutvalget må forholde seg til, og den 
policy idrettsutvalget utformer innenfor rammene av grunnlagsdokumentene.  
 
(2) Det framlagte utkastet til kravspesifikasjon og prosess godkjennes av HS. Endelig valg 
av leverandør foretas i HS-møtet 30. august. 
- Styret presiserte følgende til kravspesifikasjonen: 

- Pkt 3 må dekke pris sett i forhold til ytelse 
- Pkt 4: Brukervennlighet må dekke brukergrensesnittet for tilrettelegger, 
respondenter og for presentasjon/tolkning av resultater 
- Nytt pkt 9: Det må legges vekt på hvor mange som kan benytte løsningen (kan 
lagleder benytte for eget lag?) 

- Styret presiserte videre at det ville være en fordel å prøve ut ett eller flere systemer på 
pilotbasis. 
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Møtedato 14.06.2011 

 

Saksnummer 240511-05 
Saksbehandler Nikki 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn ØHIL på Facebook 
Orientering:  
 
 
Styrets bemerkninger: 
Utsatt grunnet forfall. 
 
Styret påpekte at det er svært uheldig at denne saken nok en gang er utsatt. Styrets leder ble 
anmodet om å kartlegge hva som skal gjøres videre med saken. 
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Møtedato 14.06.2011 

 

Saksnummer 240511-06 
Saksbehandler Nikki 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Mobilapplikasjon 
Orientering: 
 
 
Styrets bemerkninger: 
Utsatt grunnet forfall. 
 
Styret påpekte at det er svært uheldig at denne saken nok en gang er utsatt. Styrets leder ble 
anmodet om å kartlegge hva som skal gjøres videre med saken. 

 
 



  

 8 

 
Møtedato 14.06.2011 

 

Saksnummer 140611-04 
Saksbehandler Kaare, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Profesjonalisering av driften, herunder behov for bemanning 
Bakgrunn: 
 
Styret besluttet på styremøtet 24.05.2011 følgende: 
 
Tatt til etterretning. Styret var samstemte i anerkjennelse av at vi har behov for å styrke det 
administrative leddet. Det må rask på plass løsninger, som gjerne også kan vurderes som holdbare 
på lang sikt. Styret anmodet om at det på neste styremøte ble fremlagt forslag til vedtak på allokering 
av midler for styrking av administrasjonen inneværende år, raskest mulig etter sommeren, men gjerne 
før. 
 
Som en midlertidig løsning, i første omgang ut juni, jobber Vilde Tjønn og Agnethe Klepp med 
administrative Fotball-oppgaver, i tillegg til hovedansvar for ØHILs Fotballskoler. Dette er tilstrekkelig 
støtte i den perioden vi nå er inne i, og utgiftene ligger innenfor budsjettet til ØHIL Fotball. Disse er 
ressurser som også kan forespørres om mer arbeid til høsten, men det bør inngå i en prosess der 
tilbakemeldingene fra ØHILs undergrupper vedr administrativ støtte/behov ses under ett, samt 
budsjettene til de ulike gruppene som vil bli berørt av en økt bemanning, og dermed “eierskapet” til de 
administrative ressursene.  
 
I forhold til overgang til nytt regnskapssystem må det påregnes å bruke mye tid i en 
overgangsperiode.  
 
Forslag til vedtak: 
 
ØHIL trenger mer administrativ arbeidskraft fra høsten. Etter en gjennomgang av 
undergruppenes behov, avgjøres det i samråd mellom daglig leder, styreleder og lederen av 
respektive undergrupper hvordan ressursene og utgiftene til denne arbeidskraften skal fordeles.  

 
Styrets bemerkninger: 
Styret vedtok at regnskap utarbeidet annenhver måned for å lette administrasjonens 
arbeidsbyrde. Rutiner for håndtering av fullmakter og håndtering av betalinger/kontanthåndtering 
må gjennomgås. Kirsten ble videre anmodet om å sjekke muligheter for å leie inn støtte til 
regnskapsføring, samt eventuelle andre oppgaver som kan utføres eksternt, samt kostnader 
forbundet med de ulike alternativer.  
 
Sverre lager innen primo juli et utkast til revidert arbeidsinstruks og arbeidsfordeling innad i 
administrasjonen (Hanne, Rolf og Vilde/Agnethe). Det må dessuten kommuniseres eventuelt gap 
mellom hva en rimelig arbeidsinstruks bør inneholde og de oppgaver administrasjonen i dag bes 
om å utføre. 
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Møtedato 14.06.2011 

 

Saksnummer 240511-12 

Saksbehandler Kaare 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Mulig samarbeid med DNT 

Orientering:  
 
Den norske turistforening (DNT) har regelmessig behov for bistand av større grupper, som for 
eksempel vedbæring til hytter, storrengjøring av hytter, bistand ved ulike arrangementer etc og 
betaler for slik bistand. Antallet personer DNT trenger og de egenskaper som behøver varierer 
stort. 
 
Klubben og enkelte lag har behov for å øke sine inntekter. Som et fleridrettslag med over 2.000 
medlemmer bør ØHIL være bedre i stand enn de fleste andre idrettslag til å yte DNT bistand. Så, 
dersom viljen til å generere inntekter for klubben/laget er til stede, kan et samarbeid være til nytte 
for både ØHIL og DNT.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
ØHIL er positive til denne type inntektsgivende arbeid, men er avhengig av: 
- forutberegnelighet 
- Jevn fordeling av byrder 
- klargjøring av inntektsfordeling mellom ØHIL og de som utfører arbeidet 
- mest mulig klar sammenheng mellom de som utfører arbeidet og de som får inntektene 
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Møtedato 14.06.2011 

 

Saksnummer 240511-16 

Saksbehandler Maj Berger Sæther 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Hedersutmerkelser 

Bakgrunn:  
 
Jeg har fått en henvendelse med forespørsel om jeg kan ta opp disse sakene i hovedstyret. Det 
gjør jeg gjerne, da jeg mener det er gode forslag som styret bør vurdere. Saken er todelt: 
 
a) Hosle IL har tidligere, så vidt jeg vet, hatt en ordning med hedersutmerkelser med tilhørende statutter. Dette 
er noe ØHILs HS bør vurdere å videreføre. Evt vedtak om en slik ordning bør fattes av årsmøtet, og årsmøtet vil 
også være en relevant arena for utdeling. 
 
Det kan tenkes to ulike former for utmerkelser: 
  
1) Bragdmerke: Sportslig for individuelle utøvere og lag. Valør gull, sølv og bronse. Det må lages kriterier for de 
ulike valørene, samt et synlig ”bevis” (diplom, plakett, annen gjenstand). Dette kan motivere og inspirere. 
  
2) Hedersmerke: for personer som utfører en lang og tro tjeneste i klubben eller som oppnår særskilte 
resultater.  

 
b) Martin Grøndahl slutter i ØHIL etter svært mange aktive år som trener/leder i Hosle IL. Martin har stått i 
spissen for en rekke arrangementer og tiltak i Hosle IL. Han har vært leder av bandygruppa og fotballgruppa og 
trener og oppmann for både bandy og fotball i minst 20 år i klubben. Hosle IL har hatt stor nytte og glede av 
hans innsats for klubben og barn og unge i nærmiljøet. Carl Wilhelm Barth skriver i en mail til meg om Martin: 
”En stor hedersmann. Jeg håper noen fra styret kan takke han i form av kanskje noen blomster (e.l.) samt 
kanskje hyggelig omtale og bilde i neste nummer av Sportsavisen? Dette er bare et tips :-)”. 
  

 

Forslag til vedtak:  
 
a) HS ønsker å opprette en form for hedersutmerkelse. Et utvalg bestående av xxxxxxxx 
utarbeider forslag til statutter til møtet i oktober (?). Det tas sikte på å legge fram et forslag til 
vedtak på årsmøtet 2012. 
 
b) Martin Grøndahl takkes av etter ”lang og tro tjeneste”. Utmerkelsen bør finne sted under et 
arrangement i klubben, primært fotball/bandy. (En cup, ØHIL-dagen el.l.) Fotballstyret og 
bandystyret bes om å bidra med opplysninger om Martins engasjement. Administrasjonen 
v/Hanne forbereder utmerkelsen, som primært deles ut av HS-leder. 
 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Styret stilte seg positive til forslaget. Maj anmoder Karl Barth om å lage utkast til statutter, samt 
foreslå 2 personer – en fra gamle ØB og en fra gamle Hosle – som kan utgjøre et utvalg. Dette 
utvalget vurderer også hvem som i først omgang innstilles til utmerkelse iht statuttene, herunder 
spesielt Martin Grøndahl.   
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Møtedato 14.06.2011 

 

Saksnummer 240511-17 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Stipender vår/høst 

Bakgrunn:  
 
Forrige styre vedtok, og satt av 50.000,- i budsjettet til stipender for ØHILs undergrupper/utøvere. 
Tidligere har søknader av ulikt omfang kommet til Hovedstyret og blitt behandlet underveis.  
 

Forslag til vedtak:  
 
Som opprinnelig tenkt, deles denne budsjettposten i to, med en utdeling av stipend før 
sommeren, og en utdeling på høsten (i 2011 kan det være hensiktsmessig med utdeling kun på 
høsten). Størrelsen på stipendene som gis må sees i sammenheng med søknadene som 
kommer, og budsjettposten kan gå videre fra en periode til en annen. Kriteriene for tildeling 
vedtas av Idrettsutvalget. Informasjon om kriteriene sendes ut til undergruppenes ledere, som 
gjør stipendordningen kjent for sine grupper/utøvere. 
 
Forslag til kriterier det kan søkes etter, som grunnlag for diskusjon i Idrettsutvalget: 

 

 Spesielle tiltak som er viktige for satsningen i et enkelt lag, en gruppe, eller hele idretten 

 Spesielle forhold til enkeltutøvere, knyttet til utgifter for å drive aktiviteten 

 Motivasjonsbringende tiltak som bidrar til at våre utøvere blir i klubben lengst mulig 

 Spesielle tiltak som bidrar til å øke kvaliteten på produktet vi kan tilby våre utøvere 

 Utøvere som fortjener en påskjønnelse for hardt arbeid som har ført til gode sportslige 
resultater i nasjonal/internasjonal målestokk 

 
Søknader som kommer inn behandles av Hovedstyret. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Sverre anmoder ledere av styrene i hver idrett om å nominere kandidater til Sverre innen 1. 
September 2011.  Sverre innstiller deretter overfor styret på første styremøte etter 30. august.  
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Møtedato 14.06.2011 

 

Saksnummer 240511-18 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Søknad om støtte til trenerutdanning, ØHIL Langrenn 

Bakgrunn:  
 
Hovedstyret har mottatt vedlagte søknad om støtte til trenerutdanning. (Ettersendes!) 
 
Forslag til vedtak:  
 

Søknaden bør inngå i prosessen rundt stipender knyttet til sak 2405-17.  
 

Styrets bemerkninger: 
  

Søknaden anses innkommet i prosessen rundt stipender knyttet til sak 2405-17.  
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Møtedato 14.06.2011 

 

Saksnummer 140611-05 

Saksbehandler Kaare 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 
 (1) Sverre informerte om at Bærum kommune har forlenget leieavtalen for barnehagen ut 
skoleåret 2011/2012 
 
(2) Sverre viste kolleksjon som kan bestilles fra Kina. Saken legges frem for styret for beslutning 
til høsten 
 
(3) Jan tok opp spørsmålet om kioskdrift. Styret var positiv til dette og anmodet Jan om å legge 
frem beslutningsgrunnlag for styret 


