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Protokoll fra årsmøte 2014 for Øvrevoll Hosle IL 
 
Klubbhuset på Hosle,  torsdag 12.3.2015 kl. 19.30 

 
Tilstede: 5 styremedlemmer, 63 andre stemmeberettigede medlemmer i tillegg til foresatte/ansatte/andre uten 
stemmerett.  

 
1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 

Registrering gjennomført av Hanne Harsem, og de stemmeberettigede fikk utdelt stemmesedler.  
 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
Sak 11, «Orienteringssak, anleggsutvikling i ØHIL» ble foreslått flyttet til før sak 6, da den inneholdt informasjon med 
innvirkning på sakene som lå inne til behandling.  
 
Godkjent uten innvendinger. 
 

3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
- Kaare Magnus Risung foreslått og valgt som dirigent 
- Sverre Nordby foreslått og valgt som referent 
- Arnt Ellingsen og Terje Jansen foreslått og valgt til å undertegne protokollen. 

 
4. ØHILs årsmelding 2014, tilgjengeliggjort på forhånd.  

Utvalgte deler av Årsmeldingen ble gjennomgått av daglig leder. Godkjent uten innvendinger. 
 

5. Revidert regnskap 2014 med revisjonsberetning, tilgjengeliggjort på forhånd. 
Godkjent uten videre innvendinger. 
 

11. Orienteringssak, anleggsutvikling i ØHIL 
Prosessen rundt anleggsutvikling med offentlig støtte og pågående og potensielle prosjekter ble gjennomgått. 
 

6. Behandle forslag av saker 
 
1. Endring av idrettsflater  
Framlagt av Eivind Thorne på vegne av ØHIL bandy 
 
Forslag til vedtak:  
Ved endring av eksisterende idrettsflater/baner/arenaer skal de idretter som benytter denne i sesong 
være enige om endringen. Hvis ikke idrettene blir enig om endringen kan ikke denne gjennomføres. 
Dette skal dokumenteres skriftlig i hovedstyrets protokoller. 
 
Avstemming: 
For: 9 
I mot: 53 
Nøytrale: 1 
 
Forslaget ble nedstemt.  
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2. Deltagelse på flere idretter  
Framlagt av Eivind Thorne på vegne av ØHIL bandy 
 
Forslag til vedtak:  
All organisert vinteraktivitet (kamper/renn/trening) skal godkjennes som trening i vinterhalvåret for sommeridretter (f.eks 
fotball) i aldersbestemte klasser. Dette uten konsekvenser for laguttaket til våren som skal tas på faglig grunnlag. 
 
Avstemming: 
For: 4 
I mot: 57 
Nøytrale: 2 
 
Forslaget ble nedstemt. 
 
3. Valg av hovedstyre  
Framlagt av Eivind Thorne på vegne av ØHIL bandy 
 
Forslaget ble trukket. 
 
4. Ansettelser i ØHIL  
Framlagt av Jan Bakken, på vegne av hovedstyret i ØHIL 
 
Forslaget ble trukket. 
 
5. Gjennomføring av hovedstyremøter i ØHIL  
Framlagt av Jan Bakken, på vegne av hovedstyret i ØHIL 
 
Forslaget ble trukket. 
 
6. Organisering og gjennomføring av idrettenes styremøter  
Framlagt av Jan Bakken, på vegne av hovedstyret i ØHIL 
 
Forslaget ble trukket. 

 
7. Fastsetting av medlemskontingent 2015, godkjent som foreslått: 

- Støttemedlem: 200,- 
- Aktivt medlem: 600,- 
- Familiemedlemskap: 1.000,- 
 

8. Budsjett 2015, tilgjengeliggjort på forhånd. 
Godkjent uten innvendinger. 
 

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 
Gjennomgått uten innvendinger. 
 

10.  Valg 
 
Medlemmer som går ut av styret:  
 
Jan Bakken, Kirsten Vanberg og Øyvind Hartveit. 
 
Nytt styre: 
 
Skule Ingeberg, 2 år (leder) 
Siw Rinker, 2 år (økonomi) 
Jon Olav Li, 1 år 
Lars Fredenlund, 2 år (styremedlem) 
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Anders Bergland, 2 år (styremedlem) 
Rune Feltman 1 år (styremedlem) 
Monica Malm (varamedlem) 
 
Valgkomité: 
 
Jan Bakken (leder) 
Øyvind Hartveit (medlem)  
Ole Christian Braathen (medlem) 
  
Kontrollkomité: 
 
Pål Anthonsen (leder) 
Kirsten Vanberg (medlem) 
Kaare Risung (vara) 
Karine Slørdahl (vara) 
 
Revisor: 
 
Nitschke AS 
 
Representasjon:  
 
Undergruppenes styrer og hovedstyret får fullmakt til å velge sine representanter til det som er av aktuelle 
møter/samlinger for hver idrett og ØHIL som klubb. 
 
Undergruppenes styrer:  
 
Undergruppenes styrer ble presentert uten bemerkninger. Gro Fadum ble takket av etter mange år som leder for ØHIL 
Fotball. 
 

Hosle, 13. mars 2015.  

 

 

 

 

………………………………... 

Sverre Nordby (referent) 

 

 

 

 

…………………………….….. 

Arnt Ellingsen 

 

 

 

 

…………………………….….. 

Terje Jansen 


