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Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 
30.10.12 

 

 

Saks-
nummer 

Sak Ansvarlig Vedtak 

31 Godkjenning av protokoll og 
innkalling 

Kaare Vedtatt 

32 Bandy, status og videre arbeid Kristoffer/Eivind 
(Bandy) 

Tatt til etterretning 

33 Regnskap pr september 2012 Sverre, Kirsten Tatt til etterretning/ 
Vedtak 

34 Status økonomisystem Sverre Tatt til etterretning/ 
Vedtak 

35 Videre arbeid i Idrettsutvalget Vibeke Tatt til etterretning 

36 Valgkomitéen Nikki 
(valgkomitéen) 

Tatt til etterretning 

37 Budsjettprosessen 2013 Sverre, Kirsten Vedtatt 

38 Rot/søppel/uorden Sverre Vedtatt 

39 Opprettelse av ØHIL Alpin Jan-Eirik Vedtatt 

40 Status/erfaring med produksjon 
av salg av produkter fra Kina 

Sverre Tatt til etterretning 

41 Tildeling av stipender Sverre Vedtatt 

42 Gjennomgang av sentrale 
sponsoraktiviteter 

Ole-Christian Vedtatt 

43 Eventuelt 
- Den store byttedagen 
- DNB Arena Hosle 
- Kunstgress Grav 
- Barnehage Jarmyra 
- Høstseminaret i BIR 

Kaare  

 

 
 
Deltagere: Kaare, Jan, Kirsten, Øyvind, Vibeke, Jan-Eirik, Ole-Christian, Eivind (Bandy), Sverre 
(administrasjon) 
 
 
Forfall: Ingen 
 
 
Kalender: 
 
5. desember kl 18, klubbhuset på Hosle 
 
Punkter til neste styremøte: 
 
Gjennomgang budsjett 
Status økonomi håndball (Håndballen må stille) 
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Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 31 

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. 
 

Utkast til vedtak:  
 
Protokoll fra møte 28.08.2012 er godkjent 
Innkalling til møte 30.10.2012 er godkjent 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Ingen 

 



  

 3 

 

Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 32 

Saksbehandler Kristoffer/Eivind (Bandy) 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Bandy 

Orientering:  
 
Fra protokollen etter Årsmøtet fremgår det at bandyavdelingen blir satt under økonomisk 
administrasjon frem til de kan legge frem: 
 

- En hensiktsmessig organisering, med utpekt økonomi ansvarlig 

 Dette er gjennomfør ref nytt styre som er rapportert inn 
- Har en sunn økonomisk drift 

 Dette ser bra ut for 2012, ref innlevert estimat og siste regnskaps rapport. 
- Konkrete planer for innhenting av underskudd over 3 år 

 Opprettet inntekstgruppe som jobbe med muligheter for økt inntekter 

 Bruktmarked er gjennomført og sitter igjen med overskudd (ikke klart hvor mye) 

 Oppløsning av bandyalliansen førte til tilbakebetaling av 30.000kr 

 Økt treningsavgift med 500kr for 2012  

 Stort frafall av spillere fra 2011 til 2012, så fokus på rekrutering 
 

Vedlagt sakspapirene er oppdatert estimat for ØHIL bandy 2012. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det nye styret i ØHIL bandy og administrasjonen har gjort en god jobb for å få kontroll på 
økonomien. Det er imidlertid ikke grunnlag for å avslutte den økonomiske administrasjonen. Dette 
må imidlertid være et mål frem mot årsmøtet. De sentrale punktene i dette arbeidet må være å 
gjennomføre Ullmax-salget i tråd med budsjett, få inn resterende aktivitetsavgifter og 
konkretisering av planer for ytterligere inntektsgivende arbeide.      
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Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 33 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr september 2012 

Orientering:  
 
Regnskapet er vedlagt sakspapirene, med kommentarer merket med gult i på resultatet til hver 
enkelt avdeling. Ved gjennomgang av regnskapet går vi gjennom hver enkelt avdeling. Vedlagt er 
også regnskapet pr september 2011. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Kommentarer som er lagt inn i Excel-filen er vanskelig å forholde seg til. Styret ønsker en 
oppdatering på økonomien innlagt i saksunderlaget på èn side, der generell status for klubben og 
avdelingene gis, samt at poster med store avvik fra budsjettet orienteres om. 
 
Store investeringer utover budsjett må meldes til administrasjon/HS før beslutningen tas og dette 
foreslås lagt inn i regnskapsprinsippene på Årsmøtet. En mulig løsning styret vil foreslå er at 
investeringer utenfor budsjett på opptil NOK 50 000, dog ikke mer enn 10 % av budsjetterte 
inntekter, kan godkjennes av daglig leder, mens høyere investeringer godkjennes av styret. Ellers 
er det viktig å påpeke at det er positivt at opptjent egenkapital kan brukes til å gjøre produktet 
ØHIL leverer bedre (eksempelvis håndballgruppas investering i nytt lydanlegg, fotballgruppas 
innkjøp av nye telt). Slike investeringer bør imidlertid primært planlegges gjennom 
budsjettprosessen. 
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Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 34 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status økonomisystem 

Orientering: 
 
Administrasjonen hadde møte med Økonomispesialisten torsdag 25.10 som en oppsummering 
på samarbeidet så langt, gjennomgang av innførte rutiner og videre planer.  
 
I dag fungerer samarbeidet slik:  

- Inngående fakturaer scannes og sendes ØS en gang i uken, og betales av ØS 
- Hanne sjekker konteringen og godkjenner i Visma Global 
- Øvrige bilag settes opp og sendes den 10. i hver måned (Excel-oppsett som leses inn) 
- En liste over åpne poster sendes Hanne for oppfølging, dette gjelder poster ØS ikke finner 

ut av hva er 
- Rapporter sendes til ØHIL den 20. i hver måned 
- Samarbeidet fungerer bra, og ØS er utvilsomt dyktige, noe som gir oss en trygghet på 

riktig føring i forhold til lover og regler 
 
Utgiftene til regnskapsføringen har vært høyere enn antatt, og vi gikk gjennom rutinene i forhold 
til å kunne være mer kostnadseffektive. Under er noen punkter vi diskuterte.  
 

- Det å ha en felles konto for idrettene (unntak av Langrenn) gjør at arbeidet tar mer tid. 
ØHIL Langrenn er veldig fornøyde med dagens løsning, som gir en bedre oversikt. Med 
denne erfaringen og mulighetene for idrettene å ha bedre kontroll på egen økonomi, bør 
dette innføres for alle avdelingene fra januar 2013. ØS vil påta seg en slik omlegging uten 
kostnad for ØHIL. 

- ØHIL Langrenn prøver i høst med elektronisk fakturering (mail) 
- Teksten på purrefakturaene er mangelfulle. De henviser bare til fakturanummer, noe som 

gir oss mange spørsmål i forhold til hva purringene gjelder. Dessverre er det ikke mulig for 
systemet å legge inn mer informasjon. Dersom hver avdeling hadde egen konto/regnskap, 
ville dette hjelpe noe.  

- Liste over åpne poster. Det som kommer av innbetalinger uten Kid-nummer og som ikke 
leses inn automatisk går direkte til oss, uten at ØS skal bruke tid på å prøve å finne ut av 
dette. 

- Ved en av faktureringene i år var det feil i KID-nummereringen, som i følge ØS skyldes 
feil-informering fra banken. Dette er det nå kontroll på. 

- Listen over utestående krymper stadig, og Sverre har vært i direkte kontakt med alle, og 
mange har nå betalt det de skylder. Det var mange av de utestående fakturaene som var 
feil (spillere som ikke har vært aktive, regninger som er blitt betalt med feil kid-nummer, 
regninger som er betalt i feil navn (søsken) osv). Som er idrettslag basert på frivillighet, er 
det viktig å være sikre på at det som sendes til inkasso er riktig, og Sverre tar en siste 
runde på denne listen den nærmeste uken, før de som ikke har respondert/betalt sendes 
til inkasso. 

- Mandag 29.10 er Hanne på møte med NIF vedrørende økonomisystemer og mulige 
løsninger framover. Som dere vet innfører NIF et nytt system vinteren 2013. 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Orienteringen tatt til etterretning.  
 
Det ble besluttet av ØHIL med virkning fra 1. januar 2013 går over til èn konto per idrett. 
Hensikten er å forenkle prosesser og styrke hver enkelt idretts budsjettdisiplin.   
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Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 35 

Saksbehandler Vibeke 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Videre arbeid i Idrettsutvalget 

Orientering:  
 
Muntlig orientering gikk fra Vibeke, som primært går på Idrettsutvalgets viktigste oppgave; flest 
mulig, lengst mulig. 

Styrets bemerkninger: 
  
Styret ønsker at Vibeke og Idrettsutvalget gjør en jobb rundt en kartlegging av frafallet vi ser i 
alderen 13-16 år. 

- Er det forskjell i frafallet i ØHIL, kontra andre idrettslag det er naturlig å sammenligne seg 
med? 

- Er det ulikheter mellom idrettene i ØHIL? 
- På hvilken måte gjør differensieringen innen en idrett utfall i evt frafall? 
- På hvilken måte gjør samarbeidet mellom ØHILs idretter at utøvere fortsetter/gir seg i 

denne aldersgruppen? 
- Kartlegge de i denne aldersgruppen som har sluttet de siste årene, hvorfor de ikke lenger 

er aktive 
- Har frafall sammenheng med kostnader? 

 
Styret ønsker videre innspill på videre arbeide med "sjefsårgangsansvarlig", det vil si en person 
som er kontaktperson for en hel årgang, på kryss av idrettene.  
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Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 36 

Saksbehandler Nikki (valgkomitéen) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Valgkomitéen 

Orientering: 
 
Valgkomiteen har etter innspill laget en anonym spørreundersøkelse. Denne er laget for å se 
hvordan styremedlemmer har opplevd arbeidet og for å gi et godt grunnlag til å finne kandidater 
til det neste styret som skal velges på ØHILs årsmøte i februar. 
Svarene som blir gitt i denne undersøkelsen er anonymiserte, slik at styremedlemmene skal ha 
mulighet til å uttrykke sin oppriktige mening.  
Når svarene er gitt blir de sammenstilt og presentert for styret på et ordinært styremøte etter nærmere 
avtale. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret satt et spørsmålstegn ved spørreundersøkelsens verdi, men det ble gitt skryt til 
valgkomitéen for å ha kommet tidlig i gang med arbeidet, samt påpekt at spørreundersøkelser er 
positive og eventuelt kan utvides til andre typer spørsmål.   
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Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 37 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjettprosessen 2013 

Bakgrunn:  
 
Vedlagt sakspapirene er regnskapsprinsippene for ØHIL, som er gjeldende fra og med 
01.01.2012.  
 

Utkast til vedtak: 
 
- Hver avdeling sender inn sitt budsjett innen 28. november (til Sverre) 
- Budsjettene behandles i HS på møte 5. desember 
- Hovedstyret ønsker budsjett pr kvartal, det er viktig ikke bare delt på 4, men at budsjettet iallfall for 
de større postene legges i riktige perioder 
- Inntektene periodiseres slik beskrevet i PDF dokumentet, Regnskapspremisser 
- Budsjetteringen følger oppsatt mal, basert på gjeldende kontoplan (det er IKKE anledning til å 
opprette egne konti) 
- Det er ønskelig å få en kort oppsummering (word) fra hver idrett som gjelder budsjettet (store 
endring, spesielle tiltak, større investeringer) 
- En representant for hver enkelt undergruppe (primært leder/økonomiansvarlig) stiller på møtet 5. 
desember. 
  

Styrets bemerkninger: 
 
Som foreslått 
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Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 38 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Rot/søppel/uorden 

Bakgrunn:  
 
Det har vært mange klager fra barnehagen denne høsten, etter uorden etter utleie/utlån. Klubben 
har en forpliktelse i forhold til utleie for små barn, og ved et fortsatt leieforhold må dette bedres. 
ØHIL (HS) har en leieinntekt på 266.000,- pr år på klubbhuset på Hosle. Barnehagen har en utgift 
på 10.000,- pr måned i renhold. 
 
Utstyr som klubben/undergruppene eier blir generelt tatt dårlig vare på, og anleggene (spesielt 
fotball) er forsøplet og det ligger utstyr klær og slenger.  
 
Styrkerommet på Hosle blir benyttet av barn/ungdom uten tilsyn av trenere/ledere og 
garderobene blir sjelden ryddet skikkelig etter bruk. 

Utkast til vedtak: 
 
Ved bruk av styrkerommet på Hosle, uten tilsyn av voksne trenere/ledere over 18 år, bøtelegges 
gruppen med 500,-. Alternativt bytting av lås (kodelås som kan endres) ved å hindre tilgang vi 
ikke har kontroll på. 
 
Innføring av detaljert sjekkliste for utleie i salen på Hosle (forslag vedlagt, utarbeidet i samarbeid 
med barnehagen), med bøtlegging av idrettene på kr. 1.000,- dersom vi får klager. Ved ekstern 
leietaker holdes det igjen penger av innbetalt depositum, og disse pålegges en tilleggsbetaling for 
vask på kr. 750,- Primært er det Rolf som utfører denne vasken.  
 
For fotballanleggene innføres en rapport fra alle ryddeansvarlige etter gjennomført rydding 
(ukentlig), samt at åpenbart mislighold/rot etter kamp/trening kan føre til utestengelse. Etter en 
advarsel mister laget sin treningstid i en periode. 
 
Rot/uorden etter leie i skolenes gymsaler kan føre til utestengelse. Etter en advarsel mister laget 
sin treningstid i en periode. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Vedtatt som foreslått.  
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Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 39 

Saksbehandler Jan-Eirik 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Opprettelse av ØHIL Alpin 

Bakgrunn:  
 
Alpint som fast idrett i ØHIL fra sesongen 2012-13. Det er andre året vi kjører i gang alpint som 
idrett i klubbregi. 
 
Styre i gruppen er valgt og består av: 
 
Jan-Eirik Vestnes, leder 
Bjarte Reve, Medlem 
Torhild Fahle, Medlem  
Petter Breistøl, Medlem 
 
Treningene vil være i Lommedalen skisenter hvor vi har fått tildelt to dager med treningstid, 
onsdag og fredag. 
 
Aktivitetsavgiften vil være kr 600,- pr person. Kr 1000,- for søsken. 
 
Hovedtrener er Jan-Eirik Vestnes 
 

Vedtak:  
 
Etter godkjenning fra Årsmøtet, opptar Hovedstyret alpin som ny idrett i ØHIL. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
De vilkår som fremgår av årsmøtets vedtak er oppfylt og HS ønsket Alpint velkommen som ny 
idrett i ØHIL! 
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Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 40 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status/erfaring med produksjon av salg av produkter fra Kina 

Orientering: 
 
I 2012 har fotballgruppa utviklet og bestilt bagger, strømper, shortser, drakter, overtrekksgensere og 
trenings T-skjorter fra Kina. Den første produksjonen av T-skjorter og gensere var mislykket, da 
trykket på disse falt av i vask. Dette ble kompensert med en ny levering, som da kom forsinket. Dette 
var en produksjonsfeil som oppsto til tross for flere runder med testing av produktene. Utover dette 
har produktene svart til forventingene og salget av utstyret har gått veldig bra. Utstyret har kommet i 
eget design, med riktige farger og til en langt bedre pris enn tidligere.  
 
For 2013 ønsker fotballgruppa å produsere «Coachjakker», en overtrekksjakke og etterbestillinger av 
T-skjorter, gensere og strømper.  
 
Fra en annen leverandør vil vi bestille allværsjakker i god kvalitet. Undergruppene har fått muligheten 
til å få disse til innkjøpspris for å gi til trenere/ledere. Fotball og Håndball har holdt av ca 100 stk. 
Øvrige jakker (minimumsproduksjon på 300 stk) selges fra klubbhuset med inntekter til klubben/HS.  
 
I forhold til tidligere løsninger, der ØHIL var bundet til leverandører gir dette en større frihet og bedre 
inntekter, men det krever mer i forhold til lagring og logistikk (bestilling i tide og oppbevaring). 
 

Styrets bemerkninger: 
  
En støttespiller har garantert innkjøpskostnaden for allværsjakken for å fjerne risiko for ØHIL ved 
forsøk på å skape et marked for ØHIL-brandede varer. For ikke å ødelegge markedet for jakken, 
som vil bli solgt for minimum NOK 600, ønsker HS at undergruppene ikke gis anledning til å 
kjøpe allværsjakken til en pris lavere enn den markedsprisen som settes. Undergruppene 
Håndball og Fotball tar selv stilling til om de vil bestille et annet produkt for å gi ut til trenere (for 
eksempel (overtrekksjakkene).  
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Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 41 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Tildeling av stipender 

Bakgrunn:  
 
Vedlagt sakspapirene er prinsippene for tildeling av stipender. Det skal nå tildeles stipender for 
høsten, totalt 25.000,- 
 
Mottatte søknader, som alle er vedlagt sakspapirene 
 

- Fotball, gutter 2000 
- Håndball, dommersatsning 
- Bandy, leie av kunstis 

Vedtak: 
 
Følgende stipender deles ut fra Hovedstyret, høsten 2012 
 

- Fotball, gutter 2000, tildeles kr. 5.000,- 
- Håndball, dommersatsning, tildeles kr. 7.500,- 
- Bandy, leie av kunstis, tildeles kr. 12.500,- 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Se vedtak 
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Møtedato 30.10.12 

 

Saksnummer 42 

Saksbehandler Ole Christian 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Gjennomgang av sentrale sponsoraktiviteter 

Bakgrunn:  
Idrettslaget sentralt har behov for å bedre sin økonomi. De enkelte grener har også behov for 
inntekter til drift og gjennomføring av aktiviteter og til anskaffelse av utstyr.  
 
Det er viktig å etablere arenaer for sponsorer og vite hva man kan tilby disse og hvordan det kan 
kommunisere med medlemsmassen sentralt og på tvers av grener. 
 
Det er mange mulige aktiviteter for sponsormidler som de enkelte lag eller grener kan henge seg 
på. Det kan derfor være hensiktsmessig at det sentralt koordineres noen av disse aktivitetene. 
 
Det er hensiktsmessig å lage noen produkter og sette prisstandarder slik at tilbudet harmonerer 
på tvers av grener og at det ikke oppstår interessekonflikter mellom sponsorer som henvender 
seg til medlemsmassen eller som vi promoterer utad. 
 
Prosess: 
Styret har vedtatt at Ole Christian utreder sponsoraktiviteter og gjennomgår prinsipper for 
sponsing sentralt og på tvers av grener slik at muligheter for sponsorinntekter optimaliseres for 
idrettslaget som helhet.  
 
Det er utarbeidet forslag til følgende: 

o Overordnet plan for kampanjer og aktiviteter som idrettslaget kan legge til rette for. 
Eksempel på aktiviteter kan være mobiltelefongjenvinning med Telenor (Jan 2012), 
Grasrotandel-verving, etablering av ”ØHIL Lauget” for VIP sponsorer, etc. 

o Sponsormuligheter på ØHIL nivå produktifiseres og gjøres tilgjengelig for salg av 
hovedstyret / daglig ledelse eller de enkelte grener/lag. 

o Bedret styring fra sentralt hold  
o Oversikt over annonser og inngåtte avtaler – dvs forpliktelser på vegne av ØHIL 
o Unngå dobbeltbooking av sponsorer / eks overlapp med konkurrerende 

virksomheter 
o Fasilitere gjennomføring av dugnader og kampanjer 

o Ansvar og vedlikehold av merkevaren 
o Idrettsgrener som selger sponsoravtaler betaler en slags franchiseavgift til klubben 

for inngåtte avtaler 
o Fordeling av inntekter 75% til gren – 25% til styret 
o Dekker utgifter til ovenstående fellesaktiviteter 
o Drar nytte av opparbeidet goodwill 
o Sats for franchiseavgift bør utarbeides og avhenger av oppfølging fra 

administrasjonen samt sponsortype 
o Midler som kommer inn sentralt går inn til fordeling til grenene etter retningslinjer 

besluttet av ØHIL styret 
 
Utkast til ovenstående er å finne i egen PowerPoint presentasjon. 
  
 
 

Vedtak: 
Ole Christian ber styret om støtte til at det legges ut informasjon på våre web-sider om 
sponsormuligheter for virksomheter og inntektsmuligheter for de enkelte grener eller lag som 
klubben tilrettelegger for. 

o Kjøreregler for sponsorarbeid innenfor grener og på tvers av idrettslaget skal benyttes slik 
beskrevet ovenfor 

o Sponsormuligheter på ØHIL nivå for øvrig produktifiseres og gjøres tilgjengelig for salg av 



  

 14 

hovedstyret / daglig ledelse eller de enkelte grener også via våre web-sider der relevant 
o Det testes ut med piloter for de ulike inntekstmuligheter 
o Gutz testes ut som en ny partner gjennom en pilotering med ett lag som ansvarlig 

 
 

Styrets bemerkninger: 
  
Styret takket for det gode arbeidet som var lagt ned og ga sin tilslutning til gjennomføring. Det ble 
påpekt at salget av produkter fra Gutz må gjennomføres på en slik måte et det ikke ødelegger 
markedet for bandyens planlagte salg av produkter fra Ullmax.  
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Møtedato 30.10.2012 

 

Saksnummer 43 

Saksbehandler Kaare 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Erfaringer fra Den store byttedagen (Jan-Eirik) – Veldig bra respons. Overskudd på ca 12.000,- til 
hhv ØHIL Bandy og ØHIL Alpin. Minst like viktig er engasjementet det har vært rundt prosjektet. 
 
Åpning av DNB Arena Hosle (Gro, Sverre) – Banen er nå offisielt åpnet. Varmeanlegget settes i 
drift medio november. 
 
Representant fra ØHIL på Høstseminaret – Jan Bakken stiller som ØHILs representant, og Lars 
Fredenlund stiller som foredragsholder 
 
Kunstgressbane på Grav – Vi avventer initiativ fra Bærum kommune, som har vedtatt at de 
ønsker å få til dette, i samarbeid med ØHIL Fotball. 
 
Klubbhus/barnehage på Jarmyra – En mangeårig prosess går mot en endelig løsning. 
Omregulering av området er godkjent. Det som gjenstår er en siste godkjennelse fra 
barnehagekontoret i Bærum kommune, om tillatelse til drift av barnehage for 60 barn. Det er 
forventet at denne kommer i høst. Uansett vil hovedstyret måtte ta en stilling til oppsigelse av 
leiekontrakten med eksisterende leietaker innen nyttår. 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning 
 

 


