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Protokoll hovedstyremøte torsdag 29.03.12 

 

 
Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 

10 Godkjenning av protokoll fra 
møtet 6. mars 2012 

Kaare  

11 Agenda for styreseminar lørdag 
14. April 2012 

Kaare  

12 Eventuelt Kaare  

 
 
 
 
Deltagere: 
Kaare 
Jan-Eirik 
Vibeke 
Jan 
Ole-Christian 
 
 
Forfall:  
Kirsten 
 
 
Kalender: 
Neste møte lørdag 14. April kl 09 (seminar) 
Neste hovedstyremøte tirsdag 22. mai kl. 18 
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Møtedato 29.03.2012 

 

Saksnummer 10 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 
Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og sakspapirer til styremøtet 
er sendt pr mail. 
 
Forslag til vedtak:  
 
Protokoll fra møte 06.03.2012 er godkjent 
Innkalling til møte 29.03.2012 er godkjent 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 29.03.2012 

 

Saksnummer 11 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Agenda for styreseminar lørdag 14. april 2012 
 
Styret påpekte i møtet 6. mars ved behandling av sak 3 behov for følgende:  
- Styret ønsker en gjennomgang av fullmaktsstrukturer i klubben. Styret påpekte videre at det burde 
kartlegges idrettenes forhold til hovedstyret, herunder fremming av saker.   
 
Kaare har videre sendt ut følgende informasjon til lederne av de enkelte idrettene: 
 
Kjære ledere av idrettsstyrene i ØHIL, 
 
Det nye hovedstyret ønsker å sette seg ned med dere for å sette seg inn i hvordan deres idrettsgren 
ledes og hva dere ser som mulighet og utfordringer i det videre arbeide. Tanken er at vi gjennom 
dette kan bli bedre i stand til å lære av hverandre, se utfordringer som må adresseres, drive mer 
effektivt innenfor trygge økonomiske rammer og sikre at vi høster de fordeler som skal ligge i å drive 
et fleridrettslag. 
 
Vi ber deg derfor bli med oss på møte lørdag 14. april kl 09:00. Vi har valgt å bruke en lørdag for å få 
satt av tid til nok til grundige diskusjoner. Dersom du som styreleder ikke finner å kunne prioritere tid 
til dette, ber vi om at du utpeker en annen person med kunnskap og erfaring fra driften av idretten. Vi 
har ennå ikke bestemt sted, men Advokatfirmaet Schjødt møteromsavdeling i Munkedamsveien 45 
(Vika Atrium) er et aktuelt alternativ. 
 
Agenda er ennå ikke satt. Vi har satt av tid til hovedstyremøte 20. mars kl 20:00 for å diskutere 
denne. Blant de temaer vi vil diskutere er: 
- Hvilke ambisjoner har idretten? Er det lagt planer for å kunne oppfylle disse ambisjonene? 
- Hvilke inntektsbringende aktiviteter benytter idretten? 
- Hva kan vi gjøre for å kunne tilby ennå bedre sponsorprodukter? 
- Hva er kostnadsdrivere for driften? 
- Hvordan kommunisere styret med medlemmene og resten av klubben? 
- Hvordan bør idrettsstyret og hovedstyret arbeide sammen? 
- Hvordan engasjere foreldrene og fordeles oppgavene? 
- Hvordan er økonomistyringen i idretten? 
- Hva kan vi sammen gjøre for å sikre at administrasjonen får rammer for å utføre de oppgaver vi 
synes er viktige for oss? 
 
Vi tar gjerne i mot innspill til ønsket agenda før vårt møte 20. mars! 
 
Følgende innspill er mottatt: 
- håper det kan la seg gjøre å arrangere det i vårt nærområde fremfor i byen. 
- Listen over mulige tema for Utviklingsseminaret er i og for seg interessant, men kan ikke flertallet av disse 
opplysningene hentes inn skriftlig – i forkant, så kan man korte ned seminaret – og kanskje til og med få 
gjennomført dette på kvelden en ukedag? 

Innspill fra Sverre før møtet 29.03.2012 

ØHIL bør arbeide hardt for å følge opp vårt motto: - Fordi det er gøy! Og vår viktigste målsetning: - Flest mulig, 
lengst mulig! 

 

Dette ble også tatt opp i diskusjonen i Idrettsutvalget, og lagt fram som DET idrettsutvalget skulle arbeide 



  

 4 

videre med.  

- Det bør utarbeides et hefte, «Dette er ØHIL» som primært deles ut ved skolestart for 1. klassingene, 
men som også bør sendes til nye medlemmer, og være tilgjengelig på klubbhuset, samt elektronisk på 
www.ohil.no. Sverre har hatt et slikt hefte på agendaen noen år… men det har vært vanskelig å sette 
det samme av ulike årsaker.  

- I Idrettsutvalget ble det diskutert om vi ved oppstart i 1. klasse, bør ha et (uforpliktende) 
registreringsskjema, der elevene krysser av for de idrettene de er interessert i å få informasjon 
om/invitasjoner fra.  

- Det bør fastholdes regelmessige årgangsmøter på tvers av årgangene. Koordinering og kommunikasjon 
har vært for dårlig tidligere. Et slikt møte årlig på hver årgang ville vært veldig bra, og målsetningen 
må være at idrettene samkjøres, slik at de aktive får muligheten til å delta på alle aktivitetene de 
ønsker, spesielt fra de første årene i ØHIL.  

- Idrettsutvalget ønsker at det lages en aktivitetskalender, der de viktigste hendelsene innen Idretten 
settes opp, et «aktivitets-budsjett». En oversikt over hovedaktivitetene i hver idrett ville trolig ført til 
noen færre kollisjoner/konflikter, selv om ikke alt kan unngås.  

- Alkohol-politikk: Idrettsutvalget mente at en vedtektsendring rundt dette ikke er nødvendig, men at alle 
lag som reiser på overnattingstur underskriver MOT-avtalen.  

- Lars Fredenlund har sagt seg villig til å lede Idrettsutvalget, og han har et sterkt fokus på det å bygge 
gode årganger, på tvers av idrettene. Hans kjepphest er åpenhet og god kommunikasjon mellom 
idrettene.  

Annet fra Sverre:  

- Innad i hver idrett er det diskusjoner rundt det sportslige tilbudet som gis. Og det blir for tilfeldig hvilke 
årganger som får et bra tilbud. Fotball har på mange måter går foran, og hatt flest slike utfordringer, 
men vi ser også dette i de andre idrettene. Bør det være et visst samsvar mellom de ulike idrettene? 
Som grunnlag for en diskusjon har jeg laget et forslag til organisasjonsmodell for Fotballgruppa 
(vedlagt). Den gir noen innspill fra forbundet, og er helt konkret på hva fotballgruppa kan tilby på de 
enkelte årgangene. En slik modell kunne vært nyttig også for de andre idrettene. Konkret er det jo 
kommet noen innspill i Langrennsgruppa på dette, om ØHIL kun skal være en «breddeklubb», men med 
den store veksten i idrettene er det klart at slike spørsmål kommer opp. Det er noe annet at man 
tidligere hadde noen få utøvere pr kull, til nå å få 20-30 stk. Det gir rom for MULIGHETER til 
differensiering. Bør/skal våre store grupper ha differensierte treningsgrupper i større grad? Uansett er 
det viktig å forholde seg til Idrettens bestemmelser.  

- Hva bør ligge av informasjon på www.ohil.no ? Krav til gruppene? Noen idretter er veldig flinke, andre 
bruker ikke nettet i det hele tatt. Med Facebook som kanal for mange av lagene, er dette trolig det 
beste mediumet for kommunikasjon innad i gruppene, men på www.ohil.no bør klubbinforasjon som 
sportslige planer, tilbudet til hver enkelt årgang, aktivitetsavgifter o.l kanskje ligge. Men hvordan få til 
dette? 

- Hva kan gjøres av felles klubbtiltak? Vi har prøvd å avholde ulike strategi-samlinger, der det har vært 
dårlig oppmøte (tidsklemma). Et tema som traff, var seminaret om differensiering i høst (50-60 
oppmøtte, fra ALLE idrettene).  

- ØHIL-dagen. Er dette noen vi skal videreføre, i så fall i hvilket format? 

 

 

Vedtak: 

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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Til diskusjon og avklaring på møtet 29. mars: 
(1) Skal vi be idrettene om skriftlige innspill på en del sentrale spørsmål før møtet, eller skal vi 
basere oss på åpne diskusjoner? Mulige temaer å be om skriftlig tilbakemelding på: 
 
- Hvilke ambisjoner har idretten? Er det lagt planer for å kunne oppfylle disse ambisjonene? 
- Hvilke inntektsbringende aktiviteter benytter idretten? 
- Hva er kostnadsdrivere for driften? 
- Hvordan er økonomistyringen i idretten? 
- Hvordan kommunisere styret med medlemmene og resten av klubben? 
- Hvordan engasjere foreldrene og fordeles oppgavene? 
 
Følgende spørsmål er det kanskje vanskeligere å be om å få tilbakemelding på og kan overlates til 
diskusjon? 
- Hva kan vi gjøre for å kunne tilby ennå bedre sponsorprodukter? 
- Hvordan bør idrettsstyret og hovedstyret arbeide sammen? 
- Hva kan vi sammen gjøre for å sikre at administrasjonen får rammer for å utføre de oppgaver vi 
synes er viktige for oss? 
 
(2) Skal vi sende ut dokumentet "Struktur fotball" som inspirasjon til de øvrige idrettene? 
(3) Hvor skal møtet holdes? 
(4) Hvordan skal agendaen se ut og tiden fordeles? Noen mulig punkter: 
 

1. Ambisjoner for ØHIL – gar vi de ressurser vi trenger for å nå disse målene? 
2. Idrettsutvalget rolle og funksjon – forholdet mellom topp og bredde 
3. Inntekter, herunder sponsorprodukter 
4. Kostnadskontroll, herunder fullmaktsstrukturer og innkjøpshåndtering 
5. Kommunikasjon mellom,  
- HS og idretten – a) fremming av forslag, b) fungerer web alene? 
- de ulike idrettene a) sportlig utvalg b) best practice 
- idrettene og sine medlemmer, herunder a) ØHIL-dagen og b) web 
6. Drift, herunder foreldreengasjement 

 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
 


