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Hovedstyremøte  
Torsdag 08.12.16 kl. 19.30 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

69 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

70 Budsjett 2017 Nikolai, Sverre, idrettene 

71 Eventuelt Skule, Sverre 
 

 
 
Innkalt: 
 
Hovedstyret: 
 
Skule, Nikolai, Randi, Rune, Anders, Arne-Petter 
Forfall: Nikolai, Randi, Arne-Petter 
 
Leder/økonomiansvarlig i idrettene: 
 
Tilstede:  
Michael (bandy) 
Kirsten (fotball) 
Helge (hopp) 
Aksel (håndball) 
 
Ikke møtt: Langrenn, softball/baseball, alpin 
 

Invitert: Kontrollkomitéen (ikke møtt) 
 
Kalender: 
 
Torsdag 26. januar kl. 1930 
Torsdag 16. februar kl. 1930 
Torsdag 9. mars kl. 1930 
Torsdag 23. mars kl. 1930 (Årsmøte) 
Torsdag 27. april kl. 1930 
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Møtedato 08.12.2016 

 

Saksnummer 69 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

 
Protokoll fra forrige styremøte (15.11.2016) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret (endelig, etter noen 
justeringer som ble informert om pr. mail). 
 
Sakspapirer til møtet 08.12.2016 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 11.11.2016 og innkallingen til møtet 08.12.2016 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

 
  

http://www.ohil.no/hovedstyret


  

 3 

Møtedato 08.12.2016 

 

Saksnummer 70 

Saksbehandler Nikolai, Sverre, idrettene 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2017 

Orientering: 
 
Vedlagt sakspapirene var budsjettet for 2017, slik det var innlevert fra våre ulike avdelinger.  
 
Budsjettet gir et godt utgangspunkt for det endelige budsjettet som skal vedtas på årsmøtet i mars. Sverre 
vil gjøre noen «tekniske» justeringer, ved å flytte på noen poster, slik at alle avdelinger budsjetterer likt. 
Justeringer i budsjettet kan, og vil, forekomme fram mot årsmøtet, etter at flere av 2016-tallene blir klare.  
 
Idrettenes som var tilstede gikk gjennom sine budsjetter, med noen oppfølgingsspørsmål.  
 
Hopp: Ingen store kommentarer. Sverre setter sammen tallene akkumulert i oppdatert budsjett. 
 
Bandy: Samme kurve fra 2016 inn i 2017. Økte kostnader på flere lag og mer treningstid. Aktivitetsavgiften 
er økt med kr. 200,- for alle (utfakturert denne høsten).  
 
Fotball: Bedre kontroll på regnskap og budsjett enn tidligere. Dette gir en bedre oversikt over de ulike 
satsnings-prosjektene, herunder damelaget. Man ønsker fortsatt denne satsningen og skal ha åpenhet om 
kostnadene rundt dette, som oppleves som positivt i hovedstyret. Det skjerpes inn på resultatet på 
prosjektet med ca 200.000,- (til et budsjettert resultat på -500.000,-). Aktivitetsavgiften økes med 50,- 
begrunnet i lavere offentlig tilskudd (idrettskoordinator), økte kostnader ved seriepåmelding, økte kostnader 
for dommere (AGA). 
 
Håndball: Budsjettet er veldig likt de senere årene, justert i forhold til økt medlemstall og bruk av 
ungdomstrenere. En justering av aktivitetsavgiften på ca kr. 100,- 
 
HS: Det legges ikke opp til en justering av medlemskontingenten.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Trenerlønninger er stadig økende, og hovedstyret vil vurdere en nye runde med idrettene om lønnsnivå og 
bruk av betalte trenere.  
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Møtedato 08.12.2016 

 

Saksnummer 71 

Saksbehandler Skule, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 

- Møtekalender for HS (se første side) 
- Fond (Rune, Sverre) 
- Idrettskoordinator (Sverre) 
- Prosjektgruppe kunstis (Skule) 

  

Styrets bemerkninger: 
 

 

 
 


