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Møte i anleggsutvalget 
Onsdag 09.11.16 kl. 20.00 – 22.00 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

4 Presentasjon av de frammøtte Skule/Arne-Petter 

5 Sportslige planer/årgangsark Sverre 

6 Revisjon av årshjulet Sverre 

7 Status på idrettenes organisering, valg av styre Sverre 

8 Status idrettenes leveranser Sverre 

9 Status idrettskoordinator Sverre 

10 Krav om kontrakter og politiattester Sverre 

11 Bruk av www.ohil.no og Facebook Sverre 

12 Eventuelt Sverre 
 

 
 
Tilstede: 
 
Skule Ingeberg (hovedstyret) 
Rune Feltman (hovedstyret) 
Arne-Petter Sanne (hovedstyret) 
Tom Brinck-Mortensen (fotball) 
Ove Falk-Larsen (fotball) 
Michael Østgaard (bandy) 
Eilert Lund (langrenn) 
Jan-Eirik Vestnes (alpin) 
Per Bryng (alpin) 
Helge Evenstad (hopp) 
Sverre Nordby (daglig leder ØHIL) 
Ikke representert: softball/baseball og håndball 
 
Møtekalender: 
 
Torsdag 2. februar kl. 20.00 
 
 

 
 
  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 09.11.2016 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Skule/Arne-Petter 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av de frammøtte 

Orientering:  
 
De frammøtte presenterte seg selv og sine funksjoner.  
 

Bemerkninger:  
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Møtedato 09.11.2016 

 

Saksnummer 5 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Sportslige planer/årgangsark 

Orientering: 
 
Alle idrettene ferdigstilte sine sportslige planer før sommeren.  Dette er et dokument som skal være «levende» 
og oppdateres jevnlig. Noen av idrettene har brukt planene på ulike møter, slik intensjonen er.  
 
Neste steg i prosessen er at alle idrettene setter opp en oversikt over hvilket tilbud de gir på de enkelte 
årgangene. Disse presenteres på en hensiktsmessig måte for den enkelte idretten på det neste møtet i IU.  
 
Arbeidet med de sportslige planene er viktige grunnlagsdokumenter for vår kommende Idrettskoordinator.  
 

Bemerkninger:  
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Møtedato 09.11.2016 

 

Saksnummer 6 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Revisjon av årshjulet 

Orientering:  
 
For et optimalt fungerende årshjul i klubben, er det viktig at idrettene melder inn de store arrangementene 
gjennom året til Sverre. Dette for å unngå at de ulike idrettene planlegger kolliderende arrangementer.  
 
Det oppleves som en utfordring at flere av idrettene våre får lengre konkurransesesonger. De siste årene 
har håndballsesongen blitt forlenget, og i år har barnefotballen holdt på 2 uker lenger enn tidligere, noe 
som gjorde oppstarten av langrenn utfordrende. Fra fotballforbundet/fotballkretsen er det signaler om at de 
ønsker å forlenge sesongen ytterligere.  
 
Det er ulike oppfatninger om hva vi kan gjøre med dette. Dette blir en egen sak i det neste møtet i IU. I 
forkant av dette skal Sverre sjekke ut: 

- Hva tenker idrettsforbundet? 
- Hvordan løses dette i andre klubber vi kan sammenligne oss med? 

 
Å påvirke de ulike forbundenes organisering krever at klubben er representert i riktige forum. Ved en 
samlet støtte fra ØHIL knyttet til dette, kan kretstinget være riktig forum. For å få støtte/vedtak, vil det også 
være viktig med støtte fra andre klubber på forhånd.  
 
Fotball viser også til stadige tilbakemeldinger om at fotballsesongen er for kort, og at det er mange som 
kun har fotball som aktivitet, og som da ikke har et tilbud i store deler av året. Vintertrening i barnefotballen 
er kun via ØHIL-akademiet, som pga tilleggsbetaling kan være ekskluderende.  
 
Fotballs organisering av vintertrening har fungert godt i forhold til færre kollisjoner med våre vinteridretter 
de siste årene. Nå oppleves det som at de største utfordringene ligger i koordineringen mellom bandy, 
håndball og langrenn. Det oppfordres til god dialog mellom idrettene på de årgangene der det er utøvere 
som driver med flere vinteridretter.  
 
Selve formatet på årshjulet vurderes endret. Spesielt er det viktig at det lages en årskalender (Google) for 
idrettenes hovedarrangementer.  
 
Oppdaterte årshjul for idrettene er viktige grunnlagsdokumenter for vår kommende Idrettskoordinator.  
 

Bemerkninger:  
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Møtedato 09.11.2016 

 

Saksnummer 7 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status på idrettenes organisering, valg av styre 

Orientering:  
 
På årsmøtet i 2016 ble det bestemt at styrene for våre 4 største idretter (fotball, håndball, langrenn, bandy) 
skal innstilles av valgkomitéen. Dette er lagt inn i ØHILs vedtekter.  
 
Idrettene må selv gjøre hovedjobben rundt sin egen rekruttering. Valgkomitéens rolle blir i hovedsak å 
kvalitetssikre at rollene i vedtatt organisasjonsplan er dekket.  
 
Link til ØHILs organisasjonsmodell 
 
Dersom det er endringer i idrettenes styrer gjennom året, oppdateres disse på www.ohil.no  

Bemerkninger:  
 
 

 
  

http://ohil.no/wp-content/uploads/2016/03/organisasjonsplan_v18032016.pdf
http://www.ohil.no/
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Møtedato 09.11.2016 

 

Saksnummer 8 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status idrettenes leveranser 

Orientering:  
 
Sverre minnet om klubbens retningslinjer om at protokoller fra idrettenes styremøter skal sendes til Sverre 
og publiseres på www.ohil.no . 
 
Sverre minnet om at dreiebøker fra idrettenes arrangementer skal oppbevares sentralt. Mange frivillige 
opplever at de må starte på scratch, uten oppskrifter og erfaringsdokumenter når de skal være med å 
arrangere.  
 
Oppdaterte dreiebøker for idrettene er viktige grunnlagsdokumenter for vår kommende Idrettskoordinator.  
 
Til det neste møtet i IU vil dreiebøker (hvilke dreibøker trenger den enkelte idrett) være på sakslisten. 
 

Bemerkninger:  
 
 

 
  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 09.11.2016 

 

Saksnummer 9 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status idrettskoordinator 

Orientering:  
 
Søknadsfristen var 25. oktober, og Sverre er i gang med intervjuer. Oppstart avhenger av 
muligheter/begrensninger for den vi ansetter.  
 

Bemerkninger:  
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Møtedato 09.11.2016 

 

Saksnummer 10 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Krav om kontrakter og politiattester 

Orientering:  
 
IU støtter at det ikke utarbeides trenerkontrakter for ubetalte trenere. Dette er en svært stor jobb å 
organisere. Men kravet om politiattest for alle trenere er ufravikelig.  
 
Som en erstatning for trenerkontrakt lager Sverre et dokument som sendes til alle trenere.  
 
Sverre støttes i at alle som ikke har gyldige politiattester hindres fra å være trenere, vi tar ingen sjanser.  
 
Til neste møte i IU ønskes det diskutert hva vi skal forvente av trenerkurs for de enkelte idrettene våre.  
 

Bemerkninger:  
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Møtedato 09.11.2016 

 

Saksnummer 11 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Bruk av www.ohil.no og Facebook 

Orientering:  
 
ØHIL har en kommunikasjonsmatrise, som sier noe om hva vi ønsker skal være på våre nettsider. Det 
viktigste er statisk informasjon (kontaktpersoner, treningstider, terminlister).  
 
Det er ønskelig at vi får flere saker av interesse på våre sider, fra alle idretter. I dag bruker de fleste 
idrettene Facebook som hovedkanal for informasjon/saker. Å flytte mange av disse sakene inn på web-
siden, for så å dele de på Facebook er ønskelig.  
 
Sverre innkaller til et nytt opplæringskurs. Vi har også en lettfattelig brukermanual som sendes ut til alle 
som ber om redigeringsrettigheter på www.ohil.no . 
 

Bemerkninger:  
 
 

 
  

http://www.ohil.no/
http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/07/kommunikasjonsmatrise_22092015.pdf
http://www.ohil.no/
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Møtedato 09.11.2016 

 

Saksnummer 12 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 
Saker som ønskes tatt opp i neste møte i IU:  

- Sportslige planer/årgangsark  
- Årshjulet (og erfaringer hentet fra andre klubber og NIF) 
- Trenerkompetanse; hva kan vi kreve/ønske for idrettene våre 
- Dreiebøker; hvilke dreiebøker trenger vi for de ulike idrettene våre 

 

Bemerkninger:  
 
 

 


