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Hovedstyremøte  
Torsdag 30.11.17 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

59 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

60 Møtekalender H1 2018 Skule, Sverre 

61 Kort orientering anlegg Sverre 

62 Budsjett 2018, første behandling Sverre, Nikolai 

63 Smart idrettsmat Torunn 

64 Jump Torunn 

65 Idrettenes leveranser Torunn 

66 Allsidighet og bredde i barneidretten Torunn 

67 Status innsamlingsaksjonen ØHIL 
idrettspark 

Anders 

68 Eventuelt 
- Julegløgg 19.12 (Skule) 
- Arbeid inn mot årsmøtet (Sverre) 
- Årsmøte BIR 14.03 (Sverre) 

Skule, Sverre 

 
 

 
 
Innkalt: 
Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre 
 
Forfall:  

Ingen 
 
Inviterte:  
Idrettene, Torunn 
 
Tilstede:  

Kirsten (fotball), Torunn 
 
Kalender: 
 
Torsdag 25. januar kl. 1930 
Torsdag 8. mars kl. 1930 
Årsmøte: Tirsdag 20. mars kl. 1800 
Tirsdag 20. mars kl. 1930 
Torsdag 3. mai kl. 1930 
Torsdag 7. juni kl. 1930 
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Møtedato 30.11.2017 

 

Saksnummer 59 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

 
Protokoll fra forrige styremøte (30.10.2017) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Deler av sakspapirene til møtet 30.11.2017 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 

Protokollen fra møtet 30.10.2017og innkallingen til møtet 30.11.2017 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 30.11.2017 

 

Saksnummer 60 

Saksbehandler Skule, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtekalender H1 2018 

Vedtak:  
 

Torsdag 25. januar kl. 1930 
Torsdag 8. mars kl. 1930 
Årsmøte: Tirsdag 20. mars kl. 1800 
Tirsdag 20. mars kl. 1930 
Torsdag 3. mai kl. 1930 
Torsdag 7. juni kl. 1930 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 30.11.2017 

 

Saksnummer 61 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Kort orientering anlegg 

Orientering:  
 

Oppgradert treningsrom 
-  Ferdigstilt i november 2017, finansiert av Sparebankstiftelsen 

 
Little League bane Hosle 

- Realiseres sommeren 2018, fullfinansieres via spillemidler og Sparebankstiftelsen 
 

Utendørs treningspark 
- Søkt inn i anleggsplanen, som skal rulleres i februar/mars, med mulig realisering i 2018. Gode 

signaler på kommunal støtte og spillemidler 
 
Eikeli liten kunstgress 

- Byttet mot parkeringsplasser på Jarmyra. Skal endelig vedtas i budsjettet 6. desember (formalitet). 
Realiseres i 2018 

 
Eikeli kunstgress 

- Ligger i anleggsplanen og ønskes realisert så tidlig som mulig. Dette blir trolig ikke før sommeren 
2020 pga utbygging av skolen. Sverre holder i det avtalemessige med kommunen 

 
Øverland skipark 

- Det blir ikke gitt tillatelse til utbygging av området, noe som gjør våre muligheter for å utnytte 
området vesentlig redusert. Det holdes i dialogen med grunneier (Norges vel).  

- ØHIL langrenn oppfordres til å se på muligheter andre steder parallelt; Øvrevoll galoppbane, 
Nordhaug golf, Gjønnesjordet, Grini golf.  

 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 30.11.2017 

 

Saksnummer 62 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2018, første behandling 

Orientering:  
 
Nikolai og Sverre sendte ut og gjennomførte budsjettmøte slik det er skissert her.  
 
Etter at hovedstyremøtet ble framskyndet en uke, ble det utfordrende med fristen for innlevering av 
budsjett. Opprinnelig frist var satt til 1. desember.  
 
ØHIL (HS), Fotball, Langrenn og Hopp har levert og disse gjennomgås raskt. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Hovedstyret tok idrettenes budsjetter til etterretning uten vesentlige ønsker om justeringer. Sverre og 
Nikolai oppdaterer HS-budsjettet i tråd med medlemskontingenter og forutsetninger som i 2017.  
 
Oppdatert budsjett ettersendes når dette er komplett, inkludert idrettene som ikke hadde levert.  
 

 
  

http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/07/budsjettprosess_budsjettm%C3%B8te_2017_2018-1.pdf
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Møtedato 30.11.2017 

 

Saksnummer 63 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Smart idrettsmat 

Orientering:  
 
Vi faser inn sunnere produkter i kioskene våre og på kommende arrangementer, som et tillegg en del av 
det eksisterende sortimentet. Både Bama og Tine («Smart idrettsmat») har gode konsepter for dette.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Full støtte fra hovedstyret til dette. Det oppfordres til god planlegging i forhold til varenes holdbarhet. 

 
  



  

 7 

Møtedato 30.11.2017 

 

Saksnummer 64 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Jump 

Bakgrunn:  
 
En foreldregruppe har tatt kontakt med ØHIL, med ønske om å innlemme Cheerdance som en idrett i 
klubben. Intensjonen er i hovedsak at dette vil gi utøverne mulighet til å delta i flere konkurranser, som for 
eksempel NM.  
 

Vedtak:  
 
ØHIL ønsker ikke å ta inn Cheerdance på det nåværende tidspunkt.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er viktig for ØHIL å prioritere de eksisterende idrettene i klubben pr i dag.  
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Møtedato 30.11.2017 

 

Saksnummer 65 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Idrettenes leveranser 

Orientering:  

 
Torunn gikk gjennom planen «Idrettenes leveranser» som er et arbeidsdokument gjennom året. Idrettene 
er i hovedtrekk flinke til å levere det de skal, men det er noen hull. Det er et pågående arbeid i balansen 
mellom å bistå og å stille krav for at alt leveres til riktig tid.  
 
«Idrettenes leveranser» er viktig for kontinuitets-sikringen av ØHIL.  
 
De sportslige planene må gjennomgås årlig, for å sikre at det er samsvar mellom disse, som førende 
dokumenter, og det som kommuniseres og gjennomføres «på feltet». Idrettene blir bedt om å oppdatere 
sine planer og sende til Torunn.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

 
  



  

 9 

Møtedato 30.11.2017 

 

Saksnummer 66 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Allsidighet og bredde i barneidretten 

Orientering:  

 
Idrettsutvalget opplever av ØHIL tilbyr bredde og tilrettelegger godt for at man kan drive med flere idretter, 
men at begrensningen i forhold til anlegg er en utfordring.  
 
Det jobbes med en kartlegging som skal vi hvor mange barn som faktisk driver med flere idretter. Dette vil 
gjøre det videre arbeidet med allsidighet enklere å måle.  
 
Alle idrettene er pålagt å ha møter med sine trenere, og «allsidighet» må innarbeides i disse møtene. Det 
er også viktig at disse tas opp på relevante foreldremøter.  
 
Torunn og idrettsutvalget har diskutert en ny modell for organisering av 1. klassingene på idrettsskolen. Det 
oppleves som at det må på plass en «proffere» tilnærming med større innslag av våre idretter.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Hovedstyret mener at klubben og idrettenes styrer er flinke til å gi gode føringer for allsidighet. Utfordringen 
er de gruppene som ikke følger disse føringene.  
 
Styret utfordrer Torunn/Sverre til å se på om det går an å lage et «E-learning system» knyttet til ØHIL-
modellen som skal gjennomføres av alle trenere.  
 
Ny modell for 1. klassingene på idrettsskolen ser veldig spennende ut. Det er viktig å ha fokus på å holde 
kostnadene så lave som mulig, slik at det fortsatt er et lav-terskeltilbud.  
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Møtedato 30.11.2017 

 

Saksnummer 67 

Saksbehandler Anders 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status innsamlingsaksjonen ØHIL idrettspark 

Orientering:  

 
Det er igangsatt et arbeid for å opprette nye grupper i den nye fasen av prosjektet (etter at søknaden nå er 
sendt inn).  
 
Status på innsamlingsaksjonen er 2,0 MNOK i innsamlede midler og 700.000,- som sikre midler som pr i 
dag ligger utenfor klubbens system.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 30.11.2017 

 

Saksnummer 68 

Saksbehandler Skule, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  

 
Julegløgg 19.12 (Skule) 

- Hovedstyret inviterer hele klubben til gløgg og pepperkaker tirsdag 19. desember fra kl. 18. 
Innsamlingsgruppene for ØHIL idrettspark ønskes invitert til kl. 19 for en ekstra oppmerksomhet.  
 

Arbeid inn mot Årsmøtet (Sverre) 

- Sverre sender ut dreiebok for årsmøtet til styret og idrettene. Spesielt bes hovedstyrets 
medlemmer som er kontaktpunkt mot idrettene å sørge for at alle idrettenes styrer gjennomfører et 
årsmøte («utvidet styremøte») 
 

Årsmøte BIR 14.03 (Sverre) 
- ØHIL blir vertskap for BIRs årsmøte 14. mars 

 
 

 


