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Saksliste hovedstyremøte onsdag 17.02.11 

 

 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
170211-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 
170211-01 Årsmøte 2.mars - forberedelser Sigurd 
170211-02 - Intern styresak - Terje 
170211-03 Kunstgress Sigurd 
170211-04 Orientering fra administrasjonen Hanne 
170211-05 Eventuelt Sigurd 

 

 
Deltagere: 
Jan Bakken 
Terje Jansen 
Sigurd Kvistad 
Pål Pettersen 
Nikki Schei 
Philip Tolloczko 
 
Hanne Harsem (adm) 
 
Forfall: 
Pål Anthonsen 
Vivian Dalen 
Maj Berger Sæther 
 
Sverre Nordby (adm) 
 
 
 
 
Kalender: 
 
02. mars  Årsmøte ØHIL 



  

 2 

 

Møtedato 17.02.2011 

 

Saksnummer 170211-00 
Saksbehandler Sigurd 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 
Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og påminnelse, samt enkelte 
av sakspapirene til styremøtet er sendt pr mail. 
 
Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 12.01.2011 er godkjent. 
Innkalling til møte 17.02.2011 er godkjent. 
 
Styrets bemerkninger: 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 17.02.2011 

 

Saksnummer 170211-01 
Saksbehandler Sigurd 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Årsmøte 2.mars - forberedelser 
Orientering:  
Årsmøte for ØHIL avholdes onsdag 2.mars kl.18 i klubbhuset. Det er ikke kommet inn saker til 
årsmøtet. Sakslisten blir da: 
 

1. Konstituering av møte 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Valg av møteleder, referent og undertegnere av referat 

2. Godkjenning av dagsorden 
3. Årsberetning 2010 
4. Vedtektsendring; årsmøtedato i §9. 
5. Vedtektsendring; valg av revisor i §12. 
6. Regnskap 2010 m/revisjonsberetning og rapport fra kontrollkomiteen 
7. Årskontigent 2011 
8. Budsjett 2011 
9. Valg 

 
Styrets bemerkninger: 
Kommentarer/forberedelser til hvert pkt på sakslisten 
1. Konstituering av møte 
Foreslår Sigurd som møteleder og Hanne som referent. 
 
3. Årsberetningen. 
Philip og Nikki supplerer årsberetningen med et avsnitt om breddeperspektivet og 
muligheter/trusler for ØHIL.  
 
Tabell med medlemsutviklingen endres til å omfatte 2008-2009-2010. Siste side kompletteres. 
(Sverre) 
 
Sverre ferdigstiller årsberetningen når bidragene fra idrettene kommer. 
 
4. og 5. Vedtektsendringer 
Sverre ferdigstiller sakspapirene. Gammel og ny tekst i de aktuelle paragrafene må gjengis. 
 
6. Regnskap 
Pål A skriver kommentarer til regnskapet. Regnskap for hver av idrettene må være med. Martin 
Grøndahl i kontrollkomiteen sørger for rapport fra dem. 
 
Sverre sørger for underskrift av regnskapet av alle styremedlemmene. 
 
7. Årskontigent 
Både gammel og forslag til nye medlemskontigenter må oppgis. 
 
8. Budsjett 
Både totalbudsjett og budsjett for hver idrett må være med. 
 
9. Valg 
Valgkomiteen er i arbeid. 
 
OBS OBS 
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Alle sakspapirer til årsmøtet skal legges ut på hjemmesidene senest en uke før årsmøtet. 
 
 
 

 

Møtedato 17.02.2011 

 

Saksnummer 170211-02 
Saksbehandler Terje/Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn - Intern styresak -  
Bakgrunn:  
 
Saken er behandlet, men pga innholdet er den ikke tilgjengelig på Internett. Ved spørsmål, ta 
kontakt med administrasjonen.  
 
 



  

 5 

 

Møtedato 17.02.2011 

 

Saksnummer 170211-03 
Saksbehandler Sverre/Sigurd 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Kunstgress 
Bakgrunn:  
Kunstgress Hosle 
ØHIL ønsker å legge om gressbanen på Hosle til kunstgress. BIR har tatt dette med i sin plan for 
2011-2014 og kommunen har vedtatt denne planen, dvs. at vi ligger inne med 900’ i tilskudd i 2012 og 
1.100’ i tilskudd i 2013. I tillegg vil vi få tilsvarende i tippemidler, men det er det litt verre å forutsi når 
vil komme. 
 
Vi trenger ikke sende inn oppdatert søknad 15. februar. Gjeldende søknad gjelder. Dersom vi 
innen neste frist for rullering av anleggsplanen (15. oktober) kan vise til forskuttering av alle 
tilskudd til anlegget (ca. 6 mill.kr), kan vi trolig bygge banen i 2012. De midlene vi forskutterer, 
samt momskompensasjonen, vil vi få tilbake etter at banen er ferdig. Det eneste som vi da må 
vise til er en kontoutskrift med egenkapital, samt et lånetilsagn fra en bank. 
 
Kunstgress Grav 
Det har pågått et godt arbeid med utvikling av ny kunstgressbane på Grav Skole gjennom året 2010. 
Banen er tenkt finansiert gjennom et trepartssamarbeid, klubb, skole/FAU og kommune. Det er nå 
nedsatt en prosjektgruppe som skal jobbe med prosjektet for å få det på plass så snart som mulig.  
 
Alle parter er nå positive til forslaget, og man planlegger nå det konkrete arbeidet for å realisere 
prosjektet. For det finansieringsbidraget klubben yter, som antas å være betydelig, vil klubben få 
rettigheter på banen til trening og kamp særlig for de minste barna. 
 
Styrets bemerkninger: 
Kunstgress Hosle 
Kjempefint om byggingen allerede kan startes i 2012. Det er viktig at fotballstyret fremmer en 
egen sak til HS om finansiering av banen og som viser oversikt over årlige driftskostnader og 
hvordan disse skal dekkes. Det er kun HS som kan forplikte klubben økonomisk og inngå 
låneavtale. 
 
Philp kontakter kunstgressprosjektet for å se på om det er muligheter for å hensynta behovene 
for en treningsplass for baseball. 
 
Kunstgress Grav 
Svært positivt at fotballstyret har tatt initiativ og fått til samarbeidet med FAU på Grav. Dette blir 
en viktig bane for rekruttering og ikke minst et fint tilskudd til å kunne tilby medlemmene gode 
treningsforhold. HS ser fram til en løsning og gleder seg til å få en sak om finansiering av 
prosjektet. 
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Møtedato 17.02.2011 

 

Saksnummer 170211-04 
Saksbehandler Hanne 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Orientering fra administrasjonen 
Orientering:  
 
Vaktmester klubbhus/anlegg 
Det savnes en person etter Rolf Hennum til å ta seg av forefallende vaktmesteroppgaver både på 
klubbhuset på Hosle og på lokalene på Jarmyra som blir brukt av barnehagen. 
 
 
Styrets bemerkninger: 
HS er positiv til at administrasjonen skaffer en erstatter etter Rolf. 
 
 



  

 7 

 

Møtedato 17.02.2011 

 

Saksnummer 170211-05 
Saksbehandler Sigurd 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Eventuelt 
Orientering:  
Baseball 
Baseballbanen på Rud blir stengt fra 1.august pga bygging av nye idrettsanlegg på området. Det 
vil bli bygget ny bane på Rud som sannsynligvis kan tas i bruk i løpet av neste sesong. Philip har 
blitt tatt med på råd av kommunen mht utvikling av anlegget. 
 
Det kan bli aktuelt å bygge en ”ballbinge” for baseball på gressplenen på siden av grusbanen på 
Hosle. I flg kommunen kan det bli gitt stønad til et slikt nærmiljøanlegg. 
 
Dugnad 
SK Vidar har henvendt seg til Nikki med forespørsel om ØHIL kan være interessert i en 
samarbeidsavtale der vi stiller med hjelpemannskaper ved Oslo Maraton. Nikki sjekker om hva vi 
eventuelt forplikter oss til og hva godtgjørelsen er. 
 
”Sponsorfest” 
Carl Barth har tilbudt seg å gjenoppta tradisjonen med fest for lagledere/trenere/tillitsvalgte. Han 
kan sørge å sette en festkomité i sving for årets arrangement, hvis HS sørger for rekruttering til 
neste års festkomité. Sverre har signalisert at han kan sørge for neste års komité.  

 
Siste styremøte 
Dette er det siste styremøtet for det sittende styret og Sigurd takket medlemmene for innsatsen. 
Styrets bemerkninger: 
 
 


