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Saksliste hovedstyremøte tirsdag 25.08.09 

 
 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

250809-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 

250809-01 Ny kiosk i Hoslehallen Sverre (Håndball) 

250809-02 Regnskap pr 31.07 Hanne/Pål 

250809-03 Økonomistyring og rutiner Pål 

250809-04 Ansvars/oppgavefordeling mellom 
administrasjon og økonomiansvarlig 

Pål/Sigurd/Sverre 

250809-05 Budsjettprosessen 2010 Pål 

250809-06 T15 – Sportslig status pt Hege 

250809-07 T15 – Veien videre Maj 

250809-08 Ressurs-situasjonen i administrasjonen Sverre 

250809-09 Strategisamling oktober Jens 

250809-10 Status Inntektsutvalget Jens 

250809-11 Retningslinjer for betalte trenere Sverre 

250809-12 Møtekalender fram mot Årsmøtet Sverre 

250809-13 Orientering fra administrasjonen Sverre 
 

 
 

Deltagere: 
Sigurd Kvistad 
Jens Kanden 
Felicia Røkaas  
Cathrine Gamborg  
Pål Pettersen 
Pål Anthonsen 
Hege Nikolaysen 
 
Forfall: 
Steven Russell  
Maj Berger-Sæther 
Terje Jansen 
 
Fra administrasjonen: 
Sverre Nordby 
Hanne Harsem 
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-00 

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 17.06.2009 er godkjent. 
Innkalling til møte 25.08.2009 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
  

 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-01 

Saksbehandler Sverre Nordby 
(Håndball) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Ny kiosk i Hoslehallen 

Bakgrunn:  

 
ØHIL Håndball ønsker å bygge kiosk i Hoslehallen. Dette vil gi brukere et forbedret tilbud og 
muligheter for inntekter for videre utvikling av håndballgruppa. Hovedstyret ble framlagt en 
kortfattet prosjektbeskrivelse, med et kostnadsoverslag. 
 
Vedtak:  

 
Hovedstyret gir et tilskudd på inntil 25.000,- til dette prosjektet. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Dette er et prosjekt som styrker klubbidentiteten, sosiale bånd og gir muligheter for inntjening for 
håndballgruppa. Arbeidet gjøres på frivillig basis og anses av styret som veldig positivt.  
 
Ved tilsvarende søknader eller andre tiltak/aktiviteter som medfører økonomiske forpliktelser, må 
administrasjonen vise til budsjettdekning.  
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-02 

Saksbehandler Hanne Harsem 
Pål Anthonsen 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr 31.07 

Bakgrunn:  
 

Regnskapet pr 31. juli ble delt ut og diskutert.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Langrenn og Hopp/kombinert må overføre sine regnskap/midler til administrasjonen (ved Hanne). 
Hanne og Pål sørger for at dette skjer snarest. 
 
Økonomiansvarlig og administrasjonen vil utvikle økonomirapporten videre. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning.  
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-03 

Saksbehandler Pål Anthonsen 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Økonomistyring og rutiner 

Bakgrunn:  
 
Pål har utarbeidet en kalender med frister for regnskap og rapportering. Datoene er justert i 
samarbeid med administrasjonen, og tilpasset klubbsekretærs ferie (skoleferien). 
 
Fristene er absolutte og skal overholdes. Dersom administrasjonen ikke klarer å holde frister og 
levere tilfredstillende rapporter, skal det søkes om støtte til dette utenfra, primært gjennom Råd og 
Regnskap som i dag gjør en jobb for ØHIL. 
 

Vedtak:  
 
Kalenderen med frister vedtas. Økonomiansvarlig gis i samarbeid med Daglig leder fullmakt til å 
leie inn eventuell støtte utenfra. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Kalenderen med fristene sendes ut til undergruppene snarest.  
 
Arbeidet med den økonomiske styringen og kontrollen går klart framover. Det neste HS-møtet vil i 
all hovedsak dreie seg om økonomi, og vil i ettertid føre til en samling med undergruppene.  Til 
neste styremøte skal økonomiansvarlig i samarbeid med administrasjonen utarbeide forslag til 
rutiner, inkl. forslag til fullmakter, som sikrer en god økonomistyring. 
 
(Hovedstyremøtet er tirsdag 22.09, samling med undergruppene er satt til tirsdag 6. oktober.) 
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-04 

Saksbehandler Pål Anthonsen/Sigurd 
Kvistad/Sverre Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Ansvars/oppgavefordeling mellom administrasjon og 
økonomiansvarlig 

Bakgrunn:  
 
Det er ønskelig med en klar ansvarsfordeling mellom administrasjonen og Hovedstyret, ved 
Økonomiansvarlig. 
 

Vedtak:  
 
Oppgavefordeling mellom HS og administrasjonen vedtatt 

 
Styrets bemerkninger: 

HS er er ansvarlig for klubbens økonomi og regnskap. Økonomiansvarlig i HS følger opp 
økonomien på vegne av HS. 
 
Økonomiansvarlig er ansvarlig for: 

 Utarbeidelse av rutiner som sikrer en god økonomistyring 

 Tilfredsstillende kontoplan 

 Budsjettprosessen 
 
Administrasjonens oppgaver: 

 Utarbeide forslag til budsjett med grunnlag i innspill fra undergruppene og sentrale 
inntekter/kostnader. 

 Føre regnskap 

 Lage regnskapsrapporter for HS og undergruppene 

 Kommentere regnskapsrapportene før fremleggelse for HS 
 
Ved regnskapstekniske spørsmål søkes råd hos regnskapsfører (primært) eller revisor.  
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-05 

Saksbehandler Pål Anthonsen 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjettprosessen 

Bakgrunn:  
 
Dette blir en egen sak i neste Hovedstyremøte.  
 
Vedtak:  

 
Pål utarbeider forslag basert på fjorårets mal og justert i forhold til ønsket format, som gir 
mulighet for samsvar mellom budsjettering, regnskap og rapportering. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 Det er viktig at undergruppene blir koblet på budsjettprosessen tidlig og at det utarbeides en 
fremdriftsplan. 
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-06 

Saksbehandler Hege Nikolaysen 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn T15 – Sportslig status pt 

Orientering:  
 
Jentesiden i ØHIL viser knallform og veldig bra bredde. Dette er viktig for å nå målsetningen med 
Toppserien i 2015. Litt om de forskjellige gruppene under: 
 
J95 = J14 1.div 

 De leder serien etter 9 kamper med 23 poeng og 22-3 i målforskjell 
 I Norway Cup gikk J95 enkelt videre til A-sluttspillet og kom til kvartfinale hvor de tapte 
mot Gjøvik/Lyn. Det ble en delt 5.plass av totalt 72 lag! 

 
J94 = J15 1.div og et lag i J16 1.div 

 J15 på kom 2.plass i vårserien bak Gjelleråsen (kun målforskjell) 
 J16 deltok nylig i Hafslund cup, en eliteturnering som Røa (med assistanse av ØHIL) 
arrangerte den 15-16 aug. Alle de beste J16 lagene i Norge var invitert til turneringen. 
For andre år på rad kom vi til finalen, men det ble dessverre tap for Lyn (5-0).  

 
KSB = 2 juniorlag i 2.div og kvinner 4.div 

 Junior 1 har som mål å rykke opp til 1.div. De ligger per i dag på 2.plass i serien med 
samme poengsum som Haslum (men de har en kamp til gode). Junior 2 er et 
breddetilbud. 
 B-laget ligger per i dag på en 4.plass i 4.div. Her spiller de beste fra junior 1 med litt 
støtte fra damespillere på KSA. 

 
KSA = junior interkrets og kvinner 4.div 

 Junior interkrets består av noen av de beste juniorlagene i norge. Målsetningen for 
sesongen er topp 5. Per i dag ligger vi på 5.plass med 6 seire, 6 tap og 1 uavgjort. 
 Damelaget i 4.div har ett mål, og det er opprykk! Per i dag er status 6 seire etter 6 
kamper og 57-4 i målforskjell. Med halvspilt sesong leder vi og ligger godt ann til opprykk. 
 KSA slo ut 3.divisjonslaget Grei i obos cup kvartfinale; noe som viser at nivået i troppen 
er bra  

 
Det er viktig at ØHIL legger til rette treningsforhold, og prioriterer jentegruppen fremover; slik at vi 
får utviklet alle disse talentene vi har i alderen 13 – 18 år.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Styret tar oppdateringen til etterretning og er veldig godt tilfreds med resultatene. 
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-07 

Saksbehandler Maj Berger-Sæther 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn T15 – Veien videre 

Bakgrunn:  
 

Orientering gitt av Sverre Nordby og Hege Nikolaysen til hovedstyret 26.05.09. 
  
Klubben har en målsetning om å være i Toppserien i 2015. Aldersgruppene som er mer eller 
mindre knyttet til prosjektet kan vise til gode resultater så langt i 2009.   
     
For å nå vår ambisiøse målsetning, må entusiasmen opp og fram og større deler av klubben 
må involveres.  
 
Det må på plass et apparat rundt T15, utenfor det sportslige, som tenker langsiktig med 
tanke på  

 fasiliteter 

 treningsforhold 

 treningssamlinger 

 inntektsbringende arbeid  

 Koordinasjon/informasjon med klubber i nærområdet 

 evt andre tiltak  
Dette bør være et samarbeid mellom hovedstyret, fotballstyret og spillergruppe/ 
støtteapparat.  
 
Vedtak:  

 
Maj tar med seg forslaget videre til Fotballstyret, som bør lede dette arbeidet. Fotballstyret bør 
komme opp med et forslag til organisering av en slik gruppe og komme med evt ønsker om støtte 
fra Hovedstyret.  

 
Styrets bemerkninger: 
 
Meget bra initiativ, men det må realitetsbehandles i Fotballstyret. 
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-08 

Saksbehandler Sverre Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Ressurs-situasjonen i administrasjonen 

Orientering:  
 
Vi har gjennomgått en god prosess i ØHIL de siste 2 årene, der de fleste rutiner og 
ansvarsoppgaver er oppdatert/endret. De tidligere klubbene har gått fra å være helt basert på 
frivillighet til å ha en støttende administrasjon. Jfr. Saker om økonomi tidligere er dette et område 
som må prioriteres, men også på det sportslige er det et behov/muligheter for å utvide 
bemanningen.  
 
I forhold til klubber det er naturlig å sammenligne seg med, har vi en liten dekning av ansatte. 
Fossum har 2,5 stilling, mens vi pt har 1,5.  
 
Vi bør vurdere om vi skal få inn en person til hos oss. Det vil være viktig at dette er ”riktig” person, 
som skjønner hva det vil si å arbeide i en frivillig organisasjon. Det optimale ville vært en med 
kompetanse både på idrett og regnskap/økonomi.  
 
Styrets bemerkninger: 
 
Daglig leder kommer med forslag til hvilke oppgaver en eventuell ny stilling skal dekke, primært 
deltid. Når det gjelder omfanget av regnskap/økonomi, er det aktuelt å sette bort hele/deler av 
dette. Ulempen er at administrasjonen (Hanne) da mister kontrollen. Det beste vil være om vi 
klarer å håndtere økonomi og rapportering med dagens ressurser, eventuelt med litt hjelp, og 
heller styrke den sportslige støtten til idrettene. F.eks i form av en ”sportskoordinator”. 
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-09 

Saksbehandler Jens Kanden 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Strategisamling i oktober 
Bakgrunn:  
I forbindelse med sammenslåingen til ØHIL har det vært gjennomført to årlige høstkonferanser 
med hovedstyret samt utvalgte tillitsvalgte fra hvert av lagene. 
 
Den første konferansen var knyttet til overordnete aspekter ved klubben, mens den andre var 
rettet mot operativ drift. 
 
I en måned før konferansen vil det inviteres til at medlemmer, tillitsvalgte og foresatte kommer 
med innspill til konferansen. Undertegnede vil så sammenfatte innspillene som underlag til 
konferansen. 
 
Undertegnede foreslår følgende: 
 
Dato: lørdag 17. oktober fra 09:00 – 16:00 
Sted: ØHIL Klubhus, Hosle 

 
Dagsorden 

1. Evaluering klubben drift med fokus på samkjøring og rollefordeling mellom 
administrasjon, hovedstyret og de forskjellige idrettene. 

a. Hva fungerer bra? 
b. Hva bør bli bedre? - Handlingsplan for forbedring! 
 

2. Inntektsskapende arbeid 

a. Foredrag ved Morten Hornburg 
b. Diskutere gode ideer til inntektsskapende arbeid - Handlingsplan for forbedring! 

 
3. Fra barneidrett (bredde) til konkurranseidrett (spissing) – i overgangen fra barne- til 

ungdomsidrett. 
a. Diskutere prinsipper og retningslinjer for positiv differensiering 
b. Fastslå konkrete forslag til hvordan man kan skape positiv differensiering i 

trenings- og kampsituasjoner. 
 
Vedtak:  

HS støtter forslaget om å gjennomføre høstkonferansen som foreslått,  
 

Styrets bemerkninger: 
Datoen endres til lørdag 24. oktober.  
 
Til punkt 3, bør mange/alle interessenter i klubben få muligheten til å komme med sine innspill i 
forkant eller under samlingen. 
 
Jens utarbeider endelig agenda, som snarest sendes ut til alle aktuelle deltakere. 
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-10 

Saksbehandler Jens Kanden 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status inntektsutvalget 
Bakgrunn:  
Det er avklart med styrene i alle idretter at de skal delta i inntektskomitéen etter eget ønske og kapasitet.  
 
Inntektsskapende arbeid er en utfordring i et idrettslag mens det samtidig stadig fremkommer tilbud om alle 
mulige måter  skape inntekter på. 
 
Grunnet mye støy og stor belastning på medlemmer og frivillige, legger inntektskommiteen til at 
inntektsskapende arbeid bør fokusere rundt klubbens misjon og kjernevirksomhet, nemlig å yte idrett. I 
tilegg vil det søkes å skape gode løsninger for samarbeidspartnere og sponsorer. 
 
Klubben har hatt stor suksess med å arrangere inntektsbringene cuper, stevner og begivenheter direkte 
knyttet til idrett. Dette gir idrett for medlemmene og meningsfullt dugnadsarbeid for foresatte og frivillige. 
 
Det er også gjennomført et løft fra administrasjonen mht. å lage årsprogram for flere av idrettene noe som 
vil styrke sponsorproduktene samt skape salgsinntekter for idrettene. 
 
Inntetskommiteen vil jobbe med å lage en profesjonell beskrivelse av klubbens samlede sponsor- og 
partnertilbud og dra i gang en sponsorpool for partnere. 
 
Utvalgte bedrifter innenfor forskjellige bransjer vil få lov til å presentere sine produkter/tjenester overfor 
medlemmene gjennom de sponsorkanaler som klubben tilbyr.  
Eksempelvis: 

- Tilstedeværelse ved begivenheter (for eksempel ved en stand) 
- Profilering ved begivenheter  
- Annonser i klubbens kanaler (web, nyhetsbrev, klubbavis, årsprogram, plakater etc) 

- En årlig utsendelse (i klubbens regi) til alle medlemmer 
-  

Vedtak:  
HS ber om å få en presentasjon av en mulig sponsporpakke på neste styremøte. Sponsorgruppens fremtid 
avgjøres etter strategisamlingen i oktober. 

 

Styrets bemerkninger: 
HS støtter inntektsskommiteens strategi om å legge inntektsskapende arbeid så nært opp til 
kjernevirksomhet som mulig. ”Det er bedre å arrangere enn cup enn å selge toalettruller.” Det betyr at 
medlemmer, foresatte og frivillige vil bli bedt om å delta på dugnader som er tett opp til kjernevirksomheten, 
ikke drive med aktiviteter som er idretten helt uvedkommende.  
 
Dette er ikke en absolutt sannhet, snarere en rettesnor. Videre er dette et perspektiv på klubbnivå. (Et 
individuelt fotballag må gjerne selge toalettruller for å tjene penger til Danmarksturen.) 
 
HS støtter videre inntekstkommiteens arbeid med å utvikle en mer proff sponsorpakke og implementere 
dette gjennom en sponsorpool – i tett dialog med administrasjonen. Et bærende element i denne strategien 
er å profilere sponsorer i en samlet pakke av klubbens kanaler. Det gjøres en klar distinksjon mellom det at 
sponsorer får lov til å tilby sine produkter til medlemmene, og det at medlemmer, frivillige og foresatte skal 
selge på vegne av sponsorer. Kommitéen og administrasjonen er videre svært bevisst på at profilering skal 
skje på en riktig måte slik at spam-faktoren blir lavest mulig. 
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-11 

Saksbehandler Sverre Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Retningslinjer for betalte trenere 

Bakgrunn:  
 
Det har kommet ønske fra Årsmøtet om å utrede mulighetene for felles retningslinjer for betaling 
av trenere/ledere.  
 
DL har fått inn tilbakemeldinger fra alle undergruppene. Se vedlegg 3.  

Vedtak:  
 
På grunnlag av at idrettene er såpass forskjellige, og behovet for betalte trenere/ledere er veldig 
forskjellig, er det ønskelig at hver Idrett følger sine egne rutiner for betaling. All betaling må 
selvsagt følge gjeldende regler for skatter og avgifter.  
 
Fotballgruppas løsning ved å kompensere noe av den frivillige innsatsen gjennom å få 
klubbutstyr kan/bør brukes som en retningslinje.  
 
Idrettene bør i sine rutiner for dette se hvordan andre klubber det er naturlig å sammenligne seg 
med løser dette.  
 
Styrets bemerkninger: 

 
 Det er viktig at  

- lover og regler følges 
- undergruppene får en instruks, basert på de retningslinjene Håndballgruppa benytter 
- betaling av trenere må gjenspeiles Idrettenes budsjetter 
- lønn og kostnadsdekning må være innenfor rimelighetens grenser 
- eventuelle trenerkontrakter skal inngås av DL som arbeidsgiver 
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-12 

Saksbehandler Sverre Nordby 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtekalender fram mot Årsmøtet 
Bakgrunn:  
 
Det er ønskelig å legge møtedatoene tidlig, slik at vi kan sikre et best mulig oppmøte.  

Vedtak:  
 

Tirsdag 22.09 kl. 19-22 
Tirsdag 27.10 kl. 18-20 
Tirsdag 24.11 kl. 18-20 
 
Tirsdag 12.01 kl. 18-21 
Tirsdag 16.02 kl. 18-20 
Tirsdag 02.03 kl. 18-20 
 
Årsmøte: onsdag 24. mars kl. 1800 
 
Økonomimøte med Undergruppene: Tirsdag 6. oktober kl. 18-20. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 25.08.2009 

 

Saksnummer 250809-13 

Saksbehandler Sverre Nordby 
Hanne Harsem 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Orientering fra administrasjonen 

Orientering:  

 
Det blir orientert om:  
 

 Jarmyra garderobe/klubbhus/parkering 
 Sportslig utvalg 
 Kunstis/kunstgress 
 Ny webside 
 Idrettsskolen 
 Fotball-cupene våre 
 Hoppbakke bak klubbhuset 
 Årsprogram Fotball/Håndball 

 

Styrets bemerkninger: 
 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
Styret ber om status på antall medlemmer og innbetalte kontingenter på neste møte. 
 

 
 
 


