
 
Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

 
Saksliste hovedstyremøte mandag 27.10.08 

 
 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
271008-01 Rutiner og mal for styresaksarbeid Sverre 
271008-02 Fordeling av kommunale tilskudd Hanne 
271008-03 Midler til kunstisutredning Sverre 
271008-04 Økonomi Pål/Hanne 
271008-05 Anleggssituasjonen Stein 
271008-06 Sponsorarbeid Arnfinn 
271008-07 Vedtekter Øivind 
271008-08 Plan- og Strategisamling –  

Agenda 
Sverre 

271008-09 Plan- og Strategisamling - 
Økonomimodell 

Pål 

271008-10 Plan- og Strategisamling - 
Aktivitetsbudsjettering 

Pål/Sverre 

271008-11 Plan- og Strategisamling – 
Oppgave- og ansvarsfordeling 

Otto/Sverre 

271008-12 Naboer Jarmyra kunstgress Arnfinn  
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-01 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Ny mal for styresakarbeid 
Bakgrunn:  
 
Nytt forslag til styresaksarbeid er utarbeidet som vedtaksprotokoll fra forrige møte 
(vedlegg 1), samt sakslister til dette møtet.  
 
Vedtak:  
 
Ny mal for styresaksarbeid godkjennes.  
 

 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 er klar 3 dager før møtet og legges ut på www.ohil.no. 
 Vedtaksprotokoll legges ut på www.ohil.no (med unntak av interne saker)  

 
Styrets bemerkninger: 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-02 
Saksbehandler Hanne Harsem 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Fordeling av kommunale tilskudd 
Bakgrunn:  
 
Klubben får kommunale tilskudd til driften basert på antall medlemmer og aktivitetsnivå. I 
vedlegg 2 ligger forslaget til årets fordeling innad i klubben. Forslaget er basert på 
tidligere års fordelinger, der alle undergruppene får et grunnbeløp på 5.000,- og resten 
fordeles etter antall aktive medlemmer. 
 
Vedtak:  
 
Forslaget og fordelingen på midlene blir som følger: 
 
Fotball: 252.941,- 
Håndball: 42.772,- 
Bandy: 61.658,- 
Hopp: 8.148,- 
Langrenn: 14.927,- 
Soft/Baseball: 10.085,- 
Idrettsskolen (avsatt fra kommunen): 32.568,- 
TOTALT: 423.099,- 
Styrets bemerkninger: 
 
 Med omlegging av økonomi-arbeidet i klubben, vil denne typen fordeling bli annerledes fra 2009 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-03 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Midler til kunstisutredning 
Bakgrunn:  
 
Bandyavdelingen ønsker å bygge kunstis på Hoslebanen, noe som også ble tatt opp i 
styremøtet 02.09.2008. For å undersøke hva som skal til, har de engasjert en av de 
fremste ekspertene på området i Norge, Einar Forfang, som konsulent. Det har kommet 
en søknad fra Bandy om å dekke disse kostnadene.  
 
Vedtak:  
 
Undergruppen dekker disse kostnadene.  
Styrets bemerkninger: 
 
Det er viktig at styret, som er ansvralig for økonomien i klubben, er involvert før slike avtaler 
inngås. Rutinene som ligger i Oppgave- og ansvarsfordelingen i klubben skal følges. 
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Hovedstyret 
  
 

Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-04 
Saksbehandler Pål Pettersen/Hanne 

Harsem 
Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Økonomi 
Orientering:  
 
Regnskapsrapport pr. sept for fotballavdelingen og hovedstyret ble gjennomgått. 
Rapporten viser god likviditet og prognosen for årsresultatet er bedre enn forventet. Fra 
neste år vi alle undergruppenes regnskap inngå i rapporteringen. 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-05 
Saksbehandler Stein Syvertsen 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Anleggsituasjonen 
Orientering:  
 
Klubbhuset på Hosle blir stadig utbedret. Det er i høst lagt nytt gulv og bygget ny vegg i 
salen. I løpet av høsten skal garderobene nede pusses opp. Det er Pondus som i 
hovedsak gjør denne jobben.  
 
Beising av klubbhuset skal gjøres til våren. 
 
Det er en del rørleggerarbeid og elektrikerarbeid som trenger vedlikehold, dette overlates 
til administrasjonen å få ordnet.  
 
Det jobbes i disse dager med en omregulering i kommunen vedr. Jarmyra. Det anlegges 
en ny vei tvers over parkeringsplassen ved klubbhuset, som skal gå til eiendommene 
langs Bærumsveien., Alle påkjøringene ut på Bærumsveien skal stenges. Tirsdag 
21.10.2008 var Stein og Sverre på et møte i kommunegården, der vi fikk en orientering 
og var med i diskusjonen om videre framdrift. Vi er veldig fornøyde med at vårt forslag til 
løsning vil legges inn i forslaget til ny reguleringsplan. Vårt forslag:  
 

 Kommunen overtar klubbhuset til drift av barnehage 
 Brakka og sannsynligvis garasjen på Jarmyra rives 
 ØHIL får nytt garderobeanlegg på ca 170 kvadratmeter nærmere banene. Dette 
vil kunne inneholde et lager, et treningsrom, 2 garderober og en kiosk 
 Finansieringen av det nye garderobeanlegget tenkes finansiert uten utgifter for 
ØHIL  
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Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-06 
Saksbehandler Arnfinn Berg 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Sponsorarbeid 
Orientering:  
 
Vi hadde en sponsorgruppe i vinter. Den ble oppløst av ulike årsaker og vi har ikke greid 
å sette sammen en ny sponsorgruppe ennå. Dette arbeidet blir igangsatt nå. 
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Øvrevoll Hosle IL 
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Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-07 
Saksbehandler Øivind Gladsø 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Vedtekter 
Bakgrunn:  
 
Endring i vedtekter skal gjøres etter sammenslåingen og vedtas på Årsmøtet. Endringene er mindre 
justeringer for å sikre at våre vedtekter i størst mulig grad samsvarer med NIF sin norm. 
  
Videre saksgang er at disse skal behandles på årsmøtet. Deretter skal de sendes til NIF for 
godkjenning.  
 
Vedtak:  
 
Forslagene til endringer godkjennes av styret, med de bemerkningene som kom opp, og legges 
fram for vedtak på klubbens årsmøte i mars. 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-08 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Plan- og Strategisamling - Agenda 
Bakgrunn:  
 
Forslaget til agenda er satt opp på bakgrunn av tidligere diskusjoner i hovedstyre, utsendt materiale til 
undergruppene og innkomne forslag. 
Vedtak:  
 
Agenda ØHILs Plan- og Strategisamling lørdag 1. november 
 
- Tingenes tilstand i hver undergruppe. En rask rapport om status (maks. 5 minutter pr. gruppe) 
(Sverre) 
- Åpen runde om hvordan det første året som fusjonert klubb har vært (Sverre) 
- Gjennomgang av vedtatte mål og verdier. Åpent for en diskusjon om 
endringer/justeringer/forbedringer (Otto, Arnfinn) 
- Valg av medlemmer til hovedstyre og undergrupper 
  
Lunsj 
  
- Gjennomgang, diskusjon og vedtak av Oppgave- og ansvarsfordeling i ØHIL 
- Økonomi/budsjettering: En del av klubbens strategi er at administrasjonen styrer det økonomiske, 
mens undergruppene driver idrett. Hvordan beholde eierskapet til budsjetterte 
midler/inntekter/utgifter? (Pål) 
- Fordeling av inntekter som klubben/idrettene/lagene/administrasjonen skaffer til veie (Sverre) 
- Fordeling av midler som undergrupper/enkelt-lag/utøvere skaffer til veie 
 
Styrets bemerkninger: 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-09 
Saksbehandler Pål Pettersen 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Plan- og Strategisamling - Økonomimodell 
Bakgrunn:  
 
Vedlegget  viser foreløpig forslag til ny økonomimodell for Øvrevoll Hosle IL. Det er basert på et 
ønske om at undergruppene skal yte idrett, mens administrasjonen i størst mulig grad skal ta seg av 
det økonomiske. 
 
Vedtak:  
 
Pål Pettersen får fullmakt til å ferdigstille forslaget for aktivitetsbudsjettering og legge dette fram på 
Plan- og Strategisamlingen. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-10 
Saksbehandler Pål Pettersen/Sverre 

Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Plan- og Strategisamling - Aktivitetsbudsjettering 
Bakgrunn:  
 
Vedlegget viser hvordan Fotball satt opp sitt budsjett for 2008, basert på aktivitetsnivå.  
Forslag til vedtak:  
 
Pål Pettersen får fullmakt til å ferdigstille forslagene til aktivitetsbudsjettering og legge dette på Plan- 
og Strategisamlingen. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-11 
Saksbehandler Otto Søberg/Sverre 

Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Plan- og Strategisamling – Oppgave- og ansvarsfordeling 
Bakgrunn:  
 
Dette er hovedpunktet på Plan- og Strategisamlingen, og skal i hovedsak klargjøre oppgavene som 
stilles til administrasjon, undergrupper og utvalg.  
 
Vedtak:  
 
På Strategisamlingen går vi igjennom hele dette utkastet punkt for punkt og diskuterer eventuelle 
innspill og foretar nødvendige justeringer.  
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 27.10.2008 
Saksnummer 271008-12 
Saksbehandler Arnfinn Berg 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Naboer Jarmyra kunstgress 
Orientering:  
 
Vi kommer til å gjennomføre en undersøkelse blant naboene på Jarmyra for å kartlegge 
evt. positive/negative endringer etter at kunstgressbanen var ferdig. Bakgrunnen er å ta 
de opprinnelige naboprotestene på alvor og vise at vi ønsker å opprettholde et godt 
forhold til alle naboer. Undersøkelsen er under utarbeidelse og vil bli sendt ut i løpet av 
kort tid. Resultatet av undersøkelsen vil bli gitt så snart dette foreligger.  
 

 
 

 1



 
 
 
 
 

Bispeveien 69 
1362 Hosle 

Tlf: 67 15 90 71 
 Fax: 67 15 90 72  
Mail: ohil@ohil.no 

 www.ohil.no 

 

Forslag til økonomirutiner i Øvrevoll Hosle Idrettslag 
 
Innhold 
 

Bakgrunn......................................................................................................... 1 
Regnskapsperiode............................................................................................. 1 
Fakturaadresse................................................................................................. 1 
Budsjettering ................................................................................................... 1 
Kontoplan........................................................................................................ 1 
Kontering ........................................................................................................ 2 
Rapportering .................................................................................................... 2 
Lønn etc .......................................................................................................... 2 
Fullmaktsmatrise .............................................................................................. 2 
Revisor............................................................................................................ 3 
Videre fremdrift ................................................................................................ 3 

 

Bakgrunn 

 
Vi er blitt et idrettslag med veldig mange medlemmer, mange undergrupper og stor 
omsetning. Dette krever at vi har et utvidet fokus på økonomifunksjonen, både med hensyn til 
hyppig rapportering og kontroll. Vi har derfor en klubbsekretær med regnskapsførsel som en 
av oppgavene. 

Regnskapsperiode 

 
Regnskapsperioden i Øvrevoll Hosle Idrettslag er 01.01 – 31.12 

Fakturaadresse 

 
 Øvrevoll Hosle Idrettslag 
 Bispeveien. 69 

1362  HOSLE 
 

Budsjettering 

 
Hver undergruppe skal lage et detaljert resultatbudsjett. Budsjettet skal være klart 1. 
desember. Klubbens mal for budsjetteringen bør benyttes (vedlagt). 



 

 

Kontoplan 
 
Kontoplanen (både resultat og balanse) settes opp slik at vi har en felles kontoplan for alle 
undergruppene som kan brytes ned på: 

 Undergruppe (Håndball, Bandy etc) 
 Satsningsprosjekter (eks. T15) 
 Årgang (hvor det er nødvendig) 
 Lag (der det er absolutt nødvendig) 

 
Budsjettet for hver undergruppe legges også inn i regnskapet 
 
Når det gjelder bankkontoer er det ønskelig at klubben har én hovedkonto, samt en konto for 
hver undergruppe. Tidligere konti som har stått i foreldre/laglederes navn avvikles.  
 
Vedlegg: Kontoplan 

Kontering 
 
Styret for hver enkel undergruppe er ansvarlig for sitt avdelingsregnskap og skal kontere 
fakturaer som gjelder sin drift. Administrasjonen i ØHIL gis fullmakt til å kontere kjente 
fakturaer slik at vi minimerer tidsforbruket. 
 
Rutine for kontering: 
 
- Administrasjonen godkjenner utbetalinger av rutinemessig art som er knyttet til driften av 
klubb og undergrupper. Eksempler på dette er løpende regninger på klubbhus og anlegg for 
øvrig, samt utgifter til serie-, cup-, og rennpåmeldinger.  
- Utbetalinger som er ukjente for administrasjonen, skal godkjennes av undergruppenes 
økonomiansvarlig. Undergruppene oppfordres i så stor grad som mulig å informere 
administrasjonen om slike regninger på forhånd. 
- Alle utgifter som er på over 5.000,- skal godkjennes av lederen av undergruppen.  

Rapportering 
Det skal rapporteres hvert kvartal på følgende nivåer 

 Totalt for ØHIL 
 For hver undergruppe 

 
Rapport sendes leder og økonomiansvarlig i hver undergruppe, samt hovedstyremedlemmer. 

Lønn 
Lønnsfunksjonen er satt ut til et eksternt regnskapsbyrå, Råd og regnskap. Dette for å sikre at 
alle regler og frister rundt dette blir ivaretatt på en god måte. 

Fullmaktsmatrise 
Vi må opprette fullmakter for: 

 Kontering av fakturaer 
 Utbetaling/Uttak på bankkonti 

 
Forslag til fullmaktsmatrise: 
Funksjon Navn Kontering Bank 
Daglig leder Sverre Nordby Ja Ja 
Kontor Hanne Harsem Budsjetterte Ja 
Økonomiansvarlig Hovedstyre Pål Pettersen Ja Ja 
Etc    



 

 

 

Revisor 

Vi er etter hvert fått en omfattende økonomi og dette medfører at vi bør ha en ekstern revisor 
slik at vi er sikre på at økonomifunksjonen blir godt ivaretatt. 
 
Som revisor er …..valgt. 

Videre fremdrift 

Vi har allerede startet implementeringen av Fotballs regnskap i det sentrale regnskapet og 
håper å implementere de andre undergruppene i 2009 
 
 
 


