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Saksliste hovedstyremøte tirsdag 22.03.11 

 

 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
220311-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare, Sverre 
220311-01 Presentasjon av nytt styre Kaare 
220311-02 Styresaksarbeid i ØHIL Sverre 
220311-03 Styrets roller i 2011 og fastsetting av 

målsetninger 
Kaare 

220311-04 Samarbeid mellom idrettene Kaare 
220311-05 Status kommunikasjonsplattformer Nikki 
220311-06 Status web-basert spørreundersøkelse 

og klubbutviklingsseminar  
Maj, Philip 

220311-07 Regnskap pr. 28.02.2011 Sverre 
220311-08 Regnskapsrutiner Kirsten 
220311-09 Behov for vaktmestertjenester UTGÅR 
220311-10 Oslo maraton Nikki 
220311-11 Fastsetting av møtedatoer Kaare 
220311-12 Eventuelt Kaare 

 

 
 
Deltagere: 
 

Kaare 
Nikki 
Kirsten 
Maj 
Jan 
Ole Christian 
Øyvind 
 
Forfall: 
 
Philip 
 
Kalender: 
 
Neste møte er tirsdag 24. mai kl. 1800.
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Møtedato 22.03.2011 

 

Saksnummer 220311-00 
Saksbehandler Kaare, Sverre 
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 sakspapirer til styremøtet er sendt pr mail. 
 
Forrige styre har fått protokollen fra deres siste møte tilsendt, uten at det er kommet 
bemerkninger. 
 
Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 17.02.2011 er godkjent av forrige styre 
Innkalling til møte 22.03.2011 er godkjent. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Det nye styret ønsker at alle protokollene skal signeres før de arkiveres. Dette gjøres i 
påfølgende styremøte.  
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Møtedato 22.03.2011 

 

Saksnummer 220311-01 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Presentasjon av nytt styre 
Orientering:  
 
Det nye styret består av: 
 

Verv Navn 
Leder Kaare M. Risung 

Nestleder Nikki Schei 

Styremedlem, økonomiansvarlig Kirsten Vanberg 

Styremedlem Maj Berger Sæther 

Styremedlem Jan Bakken 

Styremedlem Philip Tolloczko 

Styremedlem Ole-Christian Braathen 

Styremedlem Øyvind Hartveit 

    

Daglig leder Sverre Nordby 

Klubbsekretær Hanne Harsem 

 
Hvert medlem presenterte seg med sin tilknytning til klubben, samt med private og jobbmessige 
interesser/egenskaper.  
 
Styrets bemerkninger: 
 
Ingen  
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Møtedato 22.03.2011 

 

Saksnummer 220311-02 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Styresaksarbeid i ØHIL 
Orientering:  
 
For å effektivisere styremøter, ha et godt dokumentert grunnlag for beslutninger, samt å være 
mer åpne på hva som foregår i hovedstyret/undergruppene, har ØHIL vedtatt en mal og rutiner 
for styresaksarbeid.  
 

 Møtekalender for alle styremøtene ligger ute på våre nettsider, www.ohil.no. 
 To typer saker behandles i styret; orienteringssaker og beslutningssaker. 
 Saker som ønskes tatt opp på styremøtene må meldes senest én uke før. 
 Fullstendig saksliste med underlag er klar 3 dager før møtet og sendes til hovedstyret og 
undergruppenes ledere.  
 Sakene som skal behandles er skrevet i dette formatet (denne saken).  
 Eventuell tilleggsinformasjon til sakene legges fram på styremøtene. 
 Daglig leder har ansvaret for saksunderlag og forslag til vedtak, i samarbeid med styrets 
medlemmer i tråd med ansvarsområder/kompetanse. I saker der Daglig leder er inhabil, 
har styreleder dette ansvaret.  
 Det vil ikke skrives referat fra møtene, kun vedtaksprotokoll i samsvar med sakslisten. 
Denne legges tigjengelig på www.ohil.no . 
 Saker som ikke skal protokollføres eller stå i sakslistene er de som omhandler 

 Personalsaker 
 Saker som omhandler enkeltpersoner 
 Saker med administrativt innhold som ikke er ment for allmenn innsyn 
 Saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs 

konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende klubber 
 
Slike saker protokollføres som et eget vedlegg og arkiveres sammen med vedtaksprotokollen, 
men altså ikke på www.ohil.no . I sakslistene omtales slike saker som ”Intern styresak”. 
Styrets bemerkninger: 
 
Det nye styret ønsker at sakslisten er klar en uke før styremøtene, og at alle sakspapirene 
sendes ut 3 dager før møtet.  
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Møtedato 22.03.2011 

 

Saksnummer 220311-03 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Styrets roller i 2011 og fastsetting av målsetninger 
Bakgrunn:  
 
Styret skal iht vedtektene ha Leder, nestleder og kasserer (økonomiansvarlig). Disse rollene er 
besatt. I tillegg bør styret ha utpekt styremedlemmer som har ansvar for og fokus på andre viktige 
oppgaver, som: 
- Eksterne relasjoner 
- Ledelse av sportslig utvalg 
- Kommunikasjon 
- Anlegg 
 
Det kan også hende vi burde ha en person med ansvar for inntektsgenererende arbeid. 
 
Målsettinger for styrets arbeid bør være å fokusere på de oppgaver der forbedringspotensial er 
størst. Av årsberetningen fremgår det at kommunikasjon og samarbeidet mellom idrettene er 
prioriterte områder. Styret må også vurdere styrking av inntektssiden for å finansiere økte krav til 
kvalitet i det som tilbys medlemmene.   
 
Vedtak: 
 
Styret besluttet at følgende roller skal besettes og utpekte personene angitt nedenfor: 
 
- Representanter i Idrettsutvalget: Maj, Philip 
- Kommunikasjon: Nikki 
- Anlegg, vedlikehold/drift: Øyvind 
- Anlegg, anleggsutvikling: Jan 
- Inntektsgenererende arbeid: Ole Christian  
 
Styret vil i 2011 prioritere kommunikasjon og samarbeid mellom idrettene.  
 
Styrets bemerkninger: 
 
Ingen utover vedtaket  
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Møtedato 22.03.2011 

 

Saksnummer 220311-04 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Samarbeid mellom idrettene 
Bakgrunn:   
 
Det har i flere sammenhenger vært påpekt at samarbeidet mellom idrettene bør styrkes, særlig for å 
legge til rette for at barna lettere kan kombinere flere idretter. Dette er særlig viktig på kryss av 
sommer- og vinteridretter. Kollisjoner hender stadig oftere ettersom idrettene utvider sine sesonger.  
 

Rammene for våre prioriteringer er: 
- vedtatt mål: "Best på allsidighet: Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer skal kunne drive med 
flere idretter". 
- vedtatt mål: "Raushet: Vi skal være positive og tilrettelegge for aktivitet for alle (jfr. vår misjon, visjon 
og øvrige verdier)." 
- NIFs regler for barneidrett: ØHIL må aktivt legge til rette for å drive flere idretter, minst tom året de 
fyller 12.  
- Årshjul: http://www.ohil.no/OMØHIL/Årshjulet/tabid/210/Default.aspx 
 
  
Vedtak:  
 

ØHIL skal ha økt fokus på å oppfylle vedtatte målsetninger om å legge til rette for at barn til og med 
12-årssesongen kan drive med flere idretter. Det skal utarbeides en aktivitetskalender på tvers av all 
idrettene og alle idrettene skal gis anledning til å uttale seg om denne. Administrasjonen fremlegger i 
samarbeid med idrettsutvalget utkast som sendes på høring til idrettene. Aktivitetskalenderen vedtas 
senest samtidig med budsjettet for 2012 (desember). 
 

Fastsettelse av ekstratreninger utenfor sesong for egen idrett må koordineres med årgangsansvarlige 
for idrettene i sesong.  

 
Styrets bemerkninger: 
 
Vedtaket fastlegger utgangspunkter for det videre arbeidet.   
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Møtedato 22.03.2011 

 

Saksnummer 220311-05 
Saksbehandler Nikki 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Status kommunikasjonsplattformer 
Bakgrunn:  
 
ØHIL har det siste året jobbet med å forbedre sin interne- og eksterne kommunikasjon. Som et 
ledd i dette har vi vurdert de forskjellige plattformer og interne prosesser som er nødvendige for å 
gjøre dette på en vellykket måte.  
En av de første tingene tiltakene er å distribuere våre informasjon (nyheter/oppdateringer/bilder 
osv) via Facebook. En ny offisiell ØHIL-side er opprettet og for å få den aktivitet som trengs er 
deltakelse blant undergruppene nøkkelen til fremgang.  
Målet er å ta den i bruk asap (spesielt før fotballsesongen starter), slik at baseball som en annen 
sommeridrett også kan bruke denne som kanal. 
Fordelen ved bruk av Facebook er at grunnarbeidet er gjort og terskelen for å bruke er meget lav. 
Dessuten kan den (og skal) integreres med nettside, ev. mobilapplikasjon og de andre kanaler 
som vi velger å bruke for vår kommunikasjon. 
 
Vedtak:  
 
Nikki får et overordnet ansvar for kommunikasjon og setter i gang/viderefører arbeidet med 
Facebook-gruppen sammen med ressurspersoner i idrettsgruppene. Retningslinjer sendes ut til 
styret for innspill og kommentarer. Nikki utarbeider forslag til mulig integrasjon med andre 
tilhørende systemer. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Nikki leder arbeidet med en kommunikasjonsstrategi for klubben, der web-baserte og skriftlige 
produkter (Sportsavisen) inngår.  
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Møtedato 22.03.2011 

 

Saksnummer 220311-06 
Saksbehandler Maj/Philip 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Status web.basert spørreundersøkelse og klubbutviklingsseminar 
Orientering: 
 
Spørreundersøkelse: AIK har utviklet en webbasert spørreundersøkelse som bl.a. kan egne seg som 
baseline for klubbutvikling. Imidlertid synes vi ikke den passer helt til vår klubb. AIK er forespurt om 
tilpassingsmuligheter. Vi venter på svar. Hvis tilpasninger ikke er mulig, må vi enten bruke den som 
den er, eller lage en selv og kjøpe lisens. 
 
Det siste vil være å foretrekke, da en slik undersøkelse bør gjøres skikkelig og tilpasse klubbens 
behov, pluss at vi kan anvende dette til evalueringer i andre sammenhenger. Vi må da evt undersøke 
kostnader ved dette. AIKs versjon tilbys klubbene gratis. 
 
Klubbutviklingsseminar: Er i kontakt med AIK, som kan hjelpe oss med å lage et opplegg i tråd med 
det vi snakket om på siste styremøte før jul (?) – se referat. Vi bør sette nye datoer for slik(e) seminar. 
Oktober kanskje mest aktuelt igjen, for å få god tid til planlegging og markedsføring. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Sak utsatt  
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Møtedato 22.03.2011 

 

Saksnummer 220311-07 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Regnskap pr 28.02.2011 
Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er regnskapet pr februar 2011. Regnskapet er satt opp i et excel-format 
som også viser budsjettet.  
 
Styrets bemerkninger: 
 
Styret tar regnskapet til etterretning. Til neste møte er det ønskelig med et oppsett der årets tall 
kan sammenlignes med både budsjettall og resultat pr dato for tilsvarende periode i 2010.   
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Møtedato 22.03.2011 

 

Saksnummer 220311-08 
Saksbehandler Kirsten 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Regnskapsrutiner 
Bakgrunn:  
 
Kirsten presenterte utfordringer knyttet til dagens regnskapssystem, som ikke understøtter effektivitet 
i rutiner og som sannsynligvis ikke tilfredsstiller lovmessige krav.  

 
Vedtak:  
 
Kirsten ble gitt fullmakt til å vurdere behov for nytt system og eventuelt innhente tilbud. 

 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 22.03.2011 

 

Saksnummer 220311-10 
Saksbehandler Nikki Schei 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Oslo maraton 
Bakgrunn:  
 
SK Vidar har spurt om ØHIL ønsker å være en samarbeidsklubb i forbindelse med 
dugnadsarbeid under Oslo Maraton 24-25 sept. Dette omhandler bemanning på 
bagasjeoppbevaring og en drikkestasjon.  
 
Bagasjeoppbevaringen trengs en ”bagasjesjef” som er kontaktperson og tar ansvar for opplæring 
av gjengen. Denne personen er kontaktperson mellom SK Vidar og ”stab” for 
bagasjeoppbevaringen. Ved bagasjeoppbevaringen som vil være inne på festingsplassen, trengs 
ca. 10 st til lørdagen og ca. 35 st til søndagen. 
En drikkestasjon betales per stasjon og det er mulig å bemanne en eller flere stasjoner.  Pakking 
og forberedelse til sin stasjon må innberegnes en av dagene før arrangementet. En ansvarlig per 
drikkestasjon vil være kontaktperson mot våres Drikkestasjon-sjef. Drikkestasjon-sjefen vil være 
kontaktperson mot SK Vidar. Ved drikkestasjonene i fjor bemannedes 25 personer og de fikk 
15 000kr.  I år vil vi ha større drikkestasjoner og mer bemanning per stasjon = mer penger. 
 
Samme beløp som for drikkestasjon gjelder også for bagasjeoppbevaring, hvis det trengs mer 
folk blir beløpet større. Samme sak gjelder om vi ønsker å bidra også på andre områder. 
 
Vedtak:  
 
Nikki sender et forslag til undergruppene og forhører seg om dette er prosjekt noen ønsker og har 
mulighet til å forplikte seg til. Inntektene tilfaller undergruppen som påtar seg oppdraget. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Ingen utover vedtaket  
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Møtedato 22.03.2011 

 

Saksnummer 220311-11 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Møtedatoer 
Bakgrunn:  
 
Styret bør møtes regelmessig, men ikke så hyppig som før.  
 
Vedtak: 
 
Følgende møtedatoer fastsettes: 
 
- tirsdag 24. mai kl 18-20 
- tirsdag 14. juni kl 18-20 
- tirsdag 30. august kl 18-20 
 
Øvrige styremøter i 2011 fastsettes senere 
 
Styrets bemerkninger: 
  
Ingen utover vedtaket 

 
 

 


