Øvrevoll Hosle IL
Hovedstyret

Hovedstyremøte
Torsdag 24.08.17 kl. 1930 på klubbhuset

Saksnummer
45
46
47
48

Sak
Godkjenning av protokoll og innkalling
Regnskap Q2
Datoer for styremøter 2017
Eventuelt

Innkalt:
Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre
Forfall:
Elin
Inviterte:
Idrettene, Torunn
Tilstede: Fotball (Kirsten)
Kalender:
Mandag 11. september kl. 2000 (anlegg)
Mandag 30. oktober kl. 1930 (regnskap Q3)
Torsdag 16. november kl. 1930
Torsdag 7. desember kl. 1930 (budsjett 2018)
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Ansvarlig
Skule
Nikolai, Sverre, idrettene
Sverre
Skule, Sverre

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

24.08.2017
45
Skule
Orientering / Beslutning
Godkjenning av protokoll og innkalling

Protokoll fra forrige styremøte (22.06.2017) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret
Sakspapirer til møtet 24.08.2017 er sendt ut i forkant.
Vedtak:
Protokollen fra møtet 22.06.2017og innkallingen til møtet 24.08.2017 er godkjent.
Styrets bemerkninger:
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

24.08.2017
46
Nikolai, Sverre, idrettene
Orientering/Beslutning
Regnskap Q2

Vedlagt sakspapirene er regnskapet for andre kvartal. Idrettene har fått sine regnskap tilsendt og er bedt
om å kommentere tallene, spesielt vesentlige avvik i forhold til budsjett.
Hovedtrekk:
+ = Kostnader/inntekter som påvirker resultatet i positiv retning
-= Kostnader/inntekter som påvirker resultatet i negativ retning
Klubben totalt:
Resultat: 987’,- lavere enn budsjettert (se kommentarer for idrettene under, spesielt for fotball, der
justeringene vil medføre et regnskap pr Q2 i pluss på ca 0,5 MNOK sammenlignet med budsjett).
ØHIL (ved HS):
Resultat: 911’ bedre enn budsjettert
Avvik fra budsjett:
+ Sponsorer (97’) budsjettert i Q3
+ Kommunale tilskudd (186’ er ikke fordelt på idrettene)
+ Tilskudd til ØHIL idrettspark (Vipps og bankoverføring): 407’
- Medlemskontingent: 1,42 MNOK er innbetalt, 220’ er utestående (vil ikke nå budsjett)
Hopp:
Resultat: 42’ bedre enn budsjettert
Avvik fra budsjett:
+ 19’ av inntektene fra Bingovirksomheten skal overføres til Hoppsportens venner
Øvrige kommentarer:
 Positiv effekt av tilskudd fra Gjensidige stiftelsen, dette har i sin helhet gått til innkjøp av hopputstyr.
 Øvrige kostnader utover utstyr er noe lavere enn budsjettert. Dette vil øke med aktiviteten i 2. halvår
Alpin:
Resultat: 4’,- lavere enn budsjettert
 Ingen vesentlige avvik, og god likviditet
Fotball:
Resultat: 1.750’ lavere enn budsjettert
- Draktinnkjøp som ikke er periodisert
- Manglende inntektsføring treningsavgifter
- Akademi 3. semester feilaktig lagt inn i budsjettet på Q2


Effekt på avvik resultat/budsjett 1,5 MNOK

Bandy:
Resultat: 18’ lavere enn budsjettert
+ Ikke-budsjetterte stevneinntekter (karneval, cup, vinterferiebandy)
+ Lavere lønnskostnader
- «Egne arrangementer» er lagt inn i «Stevneinntekter»
- Ikke-budsjetterte kostnader knyttet til de inntektsbringende arrangementene
Øvrige kommentarer:
- vi fastholder budsjettmålet om et overskudd på 60 000 NOK
- vi vil holde jernhånd på kjøp av istid osv, største utgiftsposten er "idrettsrelaterte kostnader".
- viktigste jobben kort sikt er å sikre flest mulig melder seg på i årets sesong, og at treningsavgiften blir fakturert
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Håndball:
Resultat: 93’ lavere enn budsjettert
- Seriepåmeldinger (budsjettert i Q3)
- Draktinnkjøp (budsjettert i Q4)

Langrenn:
Resultat: 90’ lavere enn budsjettert
- Lavere sum treningsavgifter enn budsjettert
- Leie av anlegg
- Tilskudd til ØHIL Idrettspark
Baseball:
Resultat: 11’ bedre enn budsjettert
 Ingen vesentlige avvik og god likviditet
Styrets bemerkninger:
Formatet på regnskapsrapporteringen oppleves av hovedstyret som ryddig og oversiktlig. Det er forståelig
at regnskapet vil ha avvik fra det som er budsjettert og det er fint med disse kommentarene. Det er
ønskelig at de spesifikke summene i avvikene oppgis og at det ved kvartalsrapporteringen gis en rapport
på likviditets-situasjonen (bank-saldo).
At ØHIL Bandy styrer mot et godt overskudd er positivt, slik at nedbetaling av lån kan skje før avslutning av
regnskapsåret 2017.
Regnskapet til etterretning og styret fortsetter av det gode arbeidet og kontrollen fortsetter resten av året.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

24.08.2017
47
Sverre
Orientering/Beslutning
Datoer for styremøter 2017

Oppdatert kalender basert på pågående prosesser og forfall fra styremedlemmene til de tidligere oppsatte
møtedatoene.
Mandag 11. september kl. 2000 (anlegg)
Mandag 30. oktober kl. 1930 (regnskap Q3)
Torsdag 16. november kl. 1930
Torsdag 7. desember kl. 1930 (budsjett 2018)
Styrets bemerkninger:
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Eventuelt:

24.08.2017
48
Skule, Sverre
Eventuelt
Eventuelt

-

Alpin, Jan-Eirik trekker seg som leder og det jobbes for å få på plass et nytt styre. Torunn og
Sverre følger opp.

-

A-lag senior herrer måtte trekke seg fra seriespillet. Spillerne som fortsetter melder overgang til
Haslum

-

Idrettsutvalget, ønskede fokusområder i høst:
Tilrettelegge for allsidighet, flest mulig lengst mulig. Definere og klargjøre hva som er
mulig/realistisk å få til
Lage en god plan for møter neste halvår. Med faste tema

-

BIRs høstseminar er på Sundvollen 20. – 21. oktober. Sverre stiller på Daglig leder samlingen,
Anders (og Skule?) stiller på det ordinære seminaret.

-

Personalsituasjonen:
Tor (sportslig leder fotball, 100%) var på plass 1. august og bruker hovedsakelig tiden til å ØHILakademiet, samt å sette seg inn i ØHIL fotball, med tanke på en best mulig inngang til sesongen
2018.
Torunn (idrettskoordinator, 100%) var på plass 14. august og bruker hovedsakelig tiden til å
planlegge Idrettsskolen, koordinering av treningstider og pågående saker i Idrettsutvalget. Neste
møte er 31. august.
Hanne (klubbsekretær, 50%) er tilbake 4. september etter sin sykemelding. Hun starter opp i 50%
av sin 50% stilling.
Kirsten (administrativ leder fotball, 100%) og Sverre (daglig leder, 100%)
Ingunn vil fra september til desember ha praksis hos oss i forbindelse med hennes studie (NIH,
sports management). Hun vil jobbe tett på arrangementer og ellers få innblikk og oppgaver innen
klubbdriften.

Saker til neste møte:


Anleggsutvikling

Styrets bemerkninger:
I løpet av høsten ønskes det at ØHIL håndball kommer på et styremøte for en kort oppdatering av status.
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