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Saksliste hovedstyremøte tirsdag 24.11.09 

 
 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

241109-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 

241109-01 Regnskap pr 31.10 Hanne, Pål 

241109-02 Besøk av revisor Hanne, Sverre 

241109-03 Ferdigstilling økonomirutiner/fullmakter Pål 

241109-04 Budsjettforutsetninger/fordelingsnøkler Sigurd, Pål, 

241109-05 Inntektsbringende arbeid Jens 

241109-06 Avvikling av Konferansen Sverre, Sigurd 

241109-07 Grasrotandelen - Fordeling Sverre 

241109-08 Grasrotandelen - Aksjon Sverre 

241109-09 Kunstis og kunstgressprosjektene Sverre, Sigurd 

241109-10 Årsmøte/valgkomité Sverre, Sigurd 

241109-11 Info fra undergruppene Maj, Steven, Cathrine 

241109-12 Budsjett for hovedstyret 2010 Sverre 

241109-13 Info fra administrasjonen Hanne, Sverre 

241109-14 Søknad om tilskudd, langrennsgruppa Maj 
 

 
Deltagere: 
Sigurd Kvistad 
Jens Kanden 
Felicia Røkaas  
Pål Pettersen 
Pål Anthonsen 
Cathrine Gamborg  
Maj Berger-Sæther 
Terje Jansen 
 
Forfall: 
Hege Nikolaysen 
Steven Russell 
 
Fra administrasjonen: 
Sverre Nordby 
Hanne Harsem 
 
Fra undergruppene: 
Torkel Anzjøn (bandy) 
Gro Fadum (Fotball) 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-00 

Saksbehandler Sigurd Kvistad 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Protokoll forrige styremøte og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no . Invitasjon og påminnelse til styremøtet 
er sendt pr mail. 
 
Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 27.10.2009 er godkjent. 
Innkalling til møte 24.11.2009 er godkjent. Tilleggssak, tilskudd til Langrenn lagt til som sak 14. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
  

 
 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-01 

Saksbehandler Pål Anthonsen 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr 31.10 

Orientering:  
 
Regnskapet pr 31. oktober er sendt til styremedlemmene pr mail, og vedlagt sakspapirene. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Fotball-gruppa har noen store utgifter som kommer i november/desember. Treningsavgifter 
bandy faktureres senest 1. desember. HS har til gode 250.000 fra Statens Vegvesen (Jarmyra). 
Klubben går mot et driftsoverskudd i 2009.  
 
Styret tok orienteringen og innspillene til etterretning. 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-02 

Saksbehandler Sverre Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Besøk av revisor 

Orientering:  
 
5. november hadde vi besøk av vår revisor fra Nitschke. Vi hadde en felles gjennomgang av våre 
rutiner, og han tok stikkprøver fra regnskapet vårt. Vårt inntrykk fra besøket var veldig bra. Det 
var lite/ingenting han hadde å utsette, og det ligger derfor an til at revisjonen på nyåret vil gå 
greit. De vil ha en grundigere gjennomgang da, men vi hadde gode svar på det han lurte på og 
det virker som om våre rutiner var bedre enn det han hadde forventet seg.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Pål Anthonsen har også vært i kontakt med revisor, som understreker at rutiner og oversikten i 
regnskapet er god.  
 
I samarbeid med revisor vil det i tiden framover klargjøres behov for rutineendringer vedrørende 
- Momsplikt 
- Regnskaps- eller kontantprinsipp for føring av regnskapet 
- Rutinene for attestering, evt behov for bekreftelser av 2 også elektronisk 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-03 

Saksbehandler Pål Anthonsen 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Ferdigstilling økonomirutiner/fullmakter 

Bakgrunn:  
 
Forslag til Økonomirutiner og fullmakter er vedlagt sakspapirene og protokollen. 
 

Vedtak:  
 

Forslaget til Økonomirutiner og fullmakter vedtas per dato.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Økonomirutinene bør gjennomgås regelmessig i hovedstyret, og justeres ved evt behov. Til neste 
versjon av økonomirutiner, skal det legges til 

- Beløpsgrenser som det gis fullmakt til for administrasjon/undergrupper 
- Rutiner for håndtering av store beløp (utbetalinger) 
- Et punkt som regulerer inngåelse av sponsoravtaler 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-04 

Saksbehandler Pål Anthonsen, Sigurd 
Kvistad 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjettforutsetninger/fordelingsnøkler 

Bakgrunn:  
 
Forslag til Budsjettforutsetninger/fordelingsnøkler er vedlagt sakspapirene og protokollen. 
 
Vedtak:  
 
Forslaget til Budsjettforutsetninger/fordelingsnøkler vedtas med en justering. I punktet om 
Sponsorinntekter; Ved tvil om det er administrasjonen eller undergruppene som har fremskaffet 
sponsormidlene, skal midlene i sin helhet tilfalle idretten. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-05 

Saksbehandler Sigurd Kvistad, Sverre 
Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Inntektsbringende arbeid 

Orientering:  
 
På konferansen 24. oktober, var Inntektsbringende arbeid et av temaene som ble tatt opp. 
Følgende punkter/forslag ble tatt opp, og foreslått arbeidet videre med: 
 

 Økt salg av klubbeffekter 
 Avholde sportsmarkeder for salg av utstyr, nytt/brukt 
 Grasrotandelen 
 Øke rekrutteringen av nye medlemmer 
 Lete aktivt etter dugnadsjobber 
 Ansette en person til å arbeide med inntekts-skapende arbeid 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ønsker et fokus på salg av klubbeffekter, som både er viktig for klubbens profilering, samt 
kan gi økonomiske gevinster. Jens og Sverre holder i dette, og ser spesielt på muligheter som 
forenkler bestilling (web-shop?).   
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-06 

Saksbehandler Jens Kanden 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Avvikling av Konferansen 

Orientering:  
 
De siste to årene har Jentefotballen, med primus motor Carl Barth, arrangert ØHIL Konferansen. 
Disse har generert friske midler til satsingen på jentesiden, men har krevet mye arbeid for 
initiativtager og jentene. Carl har nå gitt beskjed om at han ikke ønsker å påta seg ansvaret for en 
ny konferanse. Det er lite trolig at noen andre har mulighet til å påta seg dette, og det vil i så fall 
bety at det ikke blir noen konferanse i 2010. 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret takker Carl for en fantastisk innsats disse to årene. Slik det ser ut er det ingen andre som 
kan hoppe inn i tilsvarende rolle. 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-07 

Saksbehandler Sverre Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Grasrotandelen - Fordeling 

Bakgrunn:  
 
Grasrotandelen er Norsk Tippings kompensasjon for forbudet mot automater. Alle som spiller hos 
Norsk Tipping, kan registrere en klubb/organisasjon som sin Grasrotmottaker. 5 % av det som 
disse spillerne spiller for, går da direkte til klubben/organisasjonen.  
 

Vedtak:  
 
25% av midlene fra Grasrotandelen beholdes av klubben/hovedstyret og øremerkes 
anleggsprosjekter. Øvrig fordeling gjøres prosentvis etter antallet aktive i ØHILs Undergrupper 
ved idrettsregistreringen. Utbetalingene fra Norsk Tipping kommer ca 3 ganger pr år, og fordeles 
da til hver enkelt undergruppe. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-08 

Saksbehandler Sverre Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Grasrotandelen - Aksjon 

Bakgrunn:  
 
ØHIL har 256 registrerte grasrotgivere. Hittil i år har det gitt 85.192. Basert på disse tallene, kan 
vi forvente at hver Grasrotgiver tilfører klubben i gjennomsnitt ca 400,- på et år.  
 
For alle spillere som registreres i 2009, vil tilskuddet til klubben ha tilbakevirkende kraft helt fra 1. 
januar, slik at det er viktig at vi før nyttår får registrert så mange spillere som mulig. Det er også å 
anta at spillere som registrerer ØHIL som mottaker vil bli værende også i årene som kommer.  
 
Vi har annonser i Sportsavisen, og i alle programmer vi lager her hos oss, men trenger et mer 
aktivt innsalg for tipperne i vårt nedslagsfelt.  
 
Vedtak:  
 
Enkelte Undergrupper kan ta/få ansvaret for å rekruttere nye Grasrotgivere i en periode, og få et 
tilskudd til sin aktivitet basert på antallet nye mottakere de får inn i ”sin” periode.  
 
Damelaget i Fotball påtar seg dette i første omgang, i perioden ut året. Et tilskudd basert på 
gjennomsnittlig beløp ganget med nye Grasrot-givere gis til denne gruppen etter perioden er 
over.  
 
Lederne i undergruppene oppfordres til å ønske seg perioder der utvalgte grupper gjør 
tilsvarende innsatser, og får tilsvarende ”betalt”. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tips aksjons-steder: Bekkestua bussterminal, Sandvika storsenter. Hva med ulike tippe-lag? Det 
er lurt å lage plakater i forhold til aksjonene (Terje og Sverre holder i dette).  
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-09 

Saksbehandler Sigurd Kvistad, Sverre 
Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Kunstis og kunstgressprosjektene 

Bakgrunn:  
 
ØHIL har sendt inn/fornyet 2 søknader til Bærum Idrettsråd innen fristen 15. november. Det er 
Rehabilitering/ombygging av gressbanen til kunstgress, og det er bygging av en kunstisbane. 
Begge prosjektene er store/kostbare, og Bærum Idrettsråd har bedt klubben om en redegjørelse 
for prioritering/gjennomføring av prosjektene.  
 
Vedtak:  
 
ØHIL ønsker å gjennomføre begge disse prosjektene, og vil legge fram en plan for finansiering 
og gjennomføring i løpet av kort tid. Bandy- og Fotballprosjektene involveres i strategien som 
legges, og denne blir lagt fram for BIR av Sigurd Kvistad og Sverre Nordby på vegne av klubben. 
Reelle målsetninger for å ha anleggene på plass er 2012/2013 (Fotball) og 2015/2016 (Bandy).  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret stiller seg bak begge prosjektene og ser behovet for begge anleggene, med den 
store medlemsmassen vi har og derav behovet for kapasitet.  
 
Prosessen i bandygruppa og søknaden som ble sendt inn var ikke god nok. Både styret og 
administrasjon i klubben burde vært informert, og en del av informasjonen/tallene som kommer 
fram i søknaden er unøyaktige/feil. Det må umiddelbart jobbes for å kvalitetssikere disse tallene 
og få en reell finansieringsplan på plass.  
 
Etterskrift; Det er invitert til et møte med BIR tirsdag 1. desember, der kunstgress og kunstis-
søknadene som er kommet inn til BIR skal diskuteres. Her stiller klubben med representanter for 
begge prosjektene våre, samt Sverre. 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-10 

Saksbehandler Sigurd Kvistad, Sverre 
Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Årsmøte/valgkomité 

Orientering:  
 
Valgkomitéen har bestått av 4 medlemmer. 2 av de som var med i 2009, er nå gått ut. Trine 
Bjertnes Tangen og Marianne Vangdal sitter også i 2010.  
 
Alle i hovedstyret og lederne i Undergruppene må tenke over, og komme med innspill til nye 
medlemmer både til valgkomité og Hovedstyre.  
 
Når en valgkomité på 4 medlemmer er klar (snarest), inviteres disse til et møte med Hovedstyret 
og undergruppenes ledere (januar).  

Styrets bemerkninger: 
 
Forslag til nye medlemmer i valgkomitéen: Arnfinn Berg, Øivind Gladsø, Skule Ingeberg, 
Marianne Holen. Sverre kontakter kandidatene og avklarer kandidaturet. 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-11 

Saksbehandler Steven Russell, Cathrine 
Gamborg, Maj Berger-
Sæther 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Informasjon fra Undergruppene 

Orientering:  
 

 Bandy 
 Fotball 
 Håndball 
 Soft/baseball 
 Langrenn 
 Hopp/kombinert 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er veldig nyttig med en kortfattet oppdatering fra undergruppene. Dette vil bli et fast punkt på 
agendaen. 
 
Styret tok informasjonen til etteretning. 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-12 

Saksbehandler Sverre Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett for hovedstyret 

Bakgrunn:  
 
Forslag til Budsjett for Hovedstyret er vedlagt. 

Vedtak:  
 

Saken utsettes til neste HS-møte. 
Styrets bemerkninger: 

 
 Til neste møte sammenstiller Sverre budsjettene for alle undergruppene og Hovedstyret. 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-13 

Saksbehandler Sverre Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Informasjon fra administrasjonen 

Orientering:  
 

 Julemarkedet 
 Trenerkabal, treningstider Fotball 
 Trenerkurs Fotball 
 Ny webside 
 Hosleposten/ØB-posten/Sportsavisen 
 Barnehage Jarmyra 
 Drakter Bandy 
 Hoppbakke 
 T15 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok orienteringen til etteretning. 
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Møtedato 24.11.2009 

 

Saksnummer 241109-14 

Saksbehandler Sverre Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Søknad om tilskudd, langrennsgruppa 

Bakgrunn:  
 
Langrennsgruppa har sendt inn en søknad om støtte til utvikling av trenerkompetanse. 

Vedtak:  
 

Hovedstyret godkjenner søknaden og gir Langrennsgruppa et tilskudd på kr. 11.568,- 
Styrets bemerkninger: 

 
Hovedstyret dekker dette denne gangen, men nå som nye rutiner for budsjettering er innført, skal 
alle aktiviteter ligge i undergruppenes budsjetter.  
 
Ved fremtidige søknader fra undergruppene om støtte fra HS må administrasjonen foreslå fra 
hvilken budsjettpost pengene skal hentes fra i HS budsjett. 
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Økonomirutiner i ØHIL 
 
Versjon 24.11.2009 

 
Fullmakter 
Klubbens hovedstyre gir klubbens daglige leder fullmakt til å: 

 Inngå avtaler på klubbens vegne 

 Tegne klubbens bankkonti 

 Disponere klubbens økonomiske midler til de formål som fremgår av budsjettet 

 Ansette nødvendige medarbeidere etter beslutning fra Hovedstyret 

 Delegere deler av sine egne fullmakter til øvrige ansatte i klubbens administrasjon 

 
Forvaltning av inntekter 
Fakturering av medlemsavgifter, treningsavgifter, etc. gjøres av klubbens administrasjon.  
Innbetalingene skal gjøres til klubbens sentrale bankkonto, som disponeres av klubbens 
administrasjon.  Ubetalte fakturaer skal følges opp med purringer.  Kontanter skal håndteres 
på forsvarlig måte. 
 
Lagkasser av mindre omfang beregnet til enkeltprosjekter tillates. 
 
Innkjøp/forpliktelser av klubben 
Det er kun hovedstyret som kan forplikte klubben.  Alle avtaler skal være skriftlige og inngås 
av hovedstyret.  Fullmakt kan gis til klubbens administrasjon og de enkelte idretter.  Innkjøp 
gjøres av klubbens administrasjon.  Hver enkelt idrett kan gjøre innkjøp (det vil si forplikte 
klubben økonomisk) innenfor eget budsjett.   
 
Betaling av inngående faktura 
Betalinger gjøres kun av klubbens administrasjon.  Fakturaer skal alltid sendes til klubbens 
adresse og i klubbens navn, slik at betaling kan kjøres til rett tid.  Det er kun klubbens 
administrasjon som skal tegne klubbens bankkonti. Administrasjonen skal ha alle 
originalfakturaer, og disse skal være attestert av ledere for Undergruppene, spesielle 
prosjekter eller Daglig leder.  
 
Lønn 
Administrasjonen er ansvarlig for korrekt behandling av lønnsforpliktelser og har plikt til å 
følge gjeldende regler for lønnsoppgaveplikt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.  
Undergruppene budsjetterer for lønn og feriepenger i sine aktivitetsbudsjetter, mens 
klubben/Hovedstyret dekker arbeidsgiveravgiften. Kjøregodtgjørelse utbetales etter statens 
satser og statens regler for dokumentasjon. Slike utbetalinger gjøres ikke på forskudd, kun 
mot korrekt utfylte skjemaer.  
 
Føring av regnskap 
Regnskapet føres av klubbens administrasjon.  Det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig 
regnskapssystem som muliggjør produksjon av rapporter og oversikter.  Dokumentasjon, 
bilag og rapporter skal oppbevares så lenge det er saklig behov for å dokumentere 
regnskapsinformasjon. 
 
Regnskapsrapporter for den enkelte idrett sendes ut hver måned etter en nærmere avtalt 
rapporteringsplan. 
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Revisor 
Klubben skal ha en autorisert revisor. 
 
Budsjett 
Budsjett for den enkelte idrett lages av idrettens styre. Undergruppene levere sine budsjetter 
innen 1. desember. Klubbens administrasjon koordinerer dette arbeidet, samt lager budsjettet 
for klubben totalt. 
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Budsjettforutsetninger 2010 
 
Inntekter 

 
Offentlig støtte 
Idrettskolen får overført øremerket beløp. Alle andre idretter får et grunntilskudd på 10.000 kr. Resterende 
fordeles etter antall utøvere som har betalt treningsavgift foregående år. I praksis betyr dette antall utøvere pr. 
idrett registrert i idrettsregistreringen.  Ark om dette med beløp for hver undergruppe ble distribuert på 
økonomimøtet. 
 
Sponsorinntekter 
All inntekt fremskaffet av idretten beholdes av undergruppen. 
Inntekter fremskaffet av administrasjonen knyttet til en av idrettene (draktreklame, arenareklame, etc) deles 
25/75 mellom HS og undergruppen. Ved tvil om det er administrasjonen eller undergruppene som har 
fremskaffet sponsormidlene, skal midlene i sin helhet tilfalle idretten. 
All annen inntekt fremskaffet av administrasjonen disponeres av HS. 
 
Cuper, fotballskoler, arrangementer mm 
Overskudd/underskudd fra cuper og liknende arrangert av undergruppen beholdes av undergruppen. 
Overskudd/underskudd fra fotballskoler etc. beholdes av undergruppen. 
Overskudd/underskudd fra julemarked og ØHIL-dagen tilfaller HS. 
 
Tilskudd fra HS 
Hovedmålsettingen er at alle inntekter (i praksis driftsoverskudd) skal kanaliseres til idrettene da det er der og 
ikke i HS aktiviteten skjer. Idrettene vil ha varierende behov for bidrag fra fellesskapet avhengig av hvilke 
prosjekter og aktiviteter som planlegges/gjennomføres. Til dette kan idrettene søke om tilskudd fra HS. Ved 
innsendelse av budsjett må forventet (det beløp som idretten kommer til å søke om støtte fra HS) sum fra HS 
angis tydelig. 
 
Kostnader 
 
Lønnskostnader administrasjonen 
Lønn klubbsekretær belastes HS. 
Fast lønn daglig leder/sportslig leder dekkes av HS. Evt. Bonuser dekkes av undergrupper/prosjekter etter 
avtale.  
Eventuell nyansettelse av sportslig assistent fotball deles 10/90 mellom HS og fotballgruppen. 
 
Anleggskostnader, avskrivninger 
Drifts-/vedlikeholdskostnader inkl. avskrivninger for anlegg belastes den enkelte idretten. 
Drifts-/vedlikeholdskostnader for klubbhus inkl. avskrivninger belastes HS 

 
 


