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 Idrett Fotball 

 Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 

Disse møtte  
Anette Aasen, Kay Prytz, Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen, Tor Haddal og Kirsten 
Vanberg. 
Kay Prytz deltok på deler av møtet, pga inngått avtale med ØHIL fotball så har han formelt 
fratrådt sin rolle som styrerepresentant 
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og forrige referat  
(beslutning) 

Tom 5 min 

 Sport   

2 Hvilke krav og forventninger vil vi stille til trenerne vi 
engasjerer? 

Sportslig 
utvalg/ 
Kirsten 

 

3 Allsidighet og bredde  Sportslig 
utvalg/ 
Kirsten 

 

4 Barnefotball-/rekrutteringsansvarlig UTSETTES 
til neste 
møte 

 

5 
 

Orientering om pågående prosess rundt KSA og 
tanker om justering av modell for 2018 (fra J/G13->) 

Sverre/ 
Tor 

 

6 Prioriterte oppgaver sportslig leder Tor/ Ove  

 Anlegg   

7 ØHIL idrettspark – informasjon om fattede 
beslutninger og videre prosess 

Tom  

 Økonomi   

8 Regnskap 31.08 Kirsten  

9 Vintertreningsavgift 2018 (beslutning) Kirsten  

10 Lønnsmaler og faste kontrakter Kirsten  

11 Nye inntektsmuligheter – fokus på cup Anette/ 
Kirsten 

 

 Annet   

12 Bruk av idrettskoordinator Kirsten  

13 Rask informasjonsrunde fra alle Alle  

14 Eventuelt Alle  

 

Neste møter 
28.november 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte  
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  
 
Styret godkjente innkallingen. 
Styret godkjente også referatet fra møtet 12.september 2017 med en mindre justering vedrørende sak 8. 
 
Styrets bemerkninger: 
Ingen kommentarer utover dette. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8-02 
Saksbehandler Sportslig utvalg/ Kirsten 
Type sak Orientering 
Saksnavn Hvilke krav og forventninger vil vi stille til trenerne vi engasjerer? 
Orientering:  
 
Tor har vært syk i uke 41 og jeg har derfor laget et utkast til ØHIL fotballs tilbakemelding. 
 
Bakgrunn 
«Henvendelse fra idrettskoordinator om tilbakemelding vedrørende: «Hvilke krav og forventninger vil dere stille 
til trenerne dere engasjerer, eller allerede har engasjert? (og da primært betalte ungdomstrenere).  Ut i fra de 
nye felles trenerkontraktene stilles det ingen konkrete krav til trenerne fra klubben – derfor er det viktig at vi 
kan forsøke å enes om krav og forventninger. Det er ikke nødvendig å komme med en lang liste, men klarer 
dere å rangere f eks 5 krav og/eller forventninger dere mener det bør stilles til trenerne hadde det vært fint. 
Spesifiser de gjerne under krav eller forventninger. Jeg sammenfatter svarene deres og legger det inn under 
presentasjonen som blir gjennomgått på Trenersamlingen. Fint hvis dere kan ta en diskusjon på dette på 
kommende styremøter og sende meg «resultatet» innen 17. oktober.» 
 
Mitt forslag til krav og forventninger til trenere er: 
 

Krav Forventninger 
En trener i ØHIL møter alltid presis, dvs min 10 min 
før treningsstart 

En trener skal være lojal til klubben, klubbens 
verdier og retningslinjer som er satt av klubben. 

En trener i ØHIL er kledd i passende klær inkl ØHIL 
trenergenser eller lignende 

En trener skal opptre engasjert, motiverende og 
fokusert. 

En trener i ØHIL skal møte forberedt til trening. En trener skal være inkluderende; lære seg navn på 
alle barn/ spillere og se alle. 

En trener i ØHIL skal ta ansvar for utstyr og påse at 
alle deltar i oppryddingen i etterkant av treningen. 

En trener skal være ansvarsfull, ærlig og positiv i sin 
omgang med voksne og spillere. 

 
 

  
Styrets bemerkninger: 
Fotballstyret er enig i krav og forventninger og ber om at dette sendes som fotballs innspill til 
idrettskoordinator. 
Temaet var også diskutert på sportslig utvalgs møte tidligere samme dag, og også disse bifalt ovennevnte.  
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Idrett Fotball 
Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8 - 03 
Saksbehandler Sportslig utvalg/ Kirsten 
Type sak Orientering 
Saksnavn Allsidighet og bredde 
Orientering: 
 
Hovedtema for idrettsutvalgets møte 23.november er allsidighet og bredde, hva mener vi med 
det? Alle idrettene oppfordres til å diskutere i forkant av møtet.  
 
Det vises til underlagsmateriale i styrepapirer fra forrige møte hvor det fremgår at allsidighet og 
bredde kun er nevnt i klubbens mål slik: 

- Best på allsidighet; vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer skal kunne drive med flere 
idretter 

- Tilrettelegge for alle; vi skal tilrettelegge for aktivitet på alle nivåer, både sportslig og 
sosialt 

 
Etterskrift; tekst vedrørende allsidighet og bredde er tatt inn nederst i orienteringen. 
 
Innspill fra Kirsten i tillegg til punkter i forrige møte (da Tor har vært syk i uke 41) 
I denne debatten blir gjerne argumenter om faren ved for tidlig spesialisering trukket frem hvis 
man skal bli toppidrettsutøver, realiteten er at det ikke er fremtidige toppidrettsutøvere vi skal 
ha hovedfokus på, men majoriteten, dvs de 99% som ønsker en positiv aktivitet og sosialt miljø i 
idretten. For et slikt barn kan EN idrett være det som skal til, ved å drive en aktivitet så blir det 
lettere å planlegge og for en familie vil det høyst sannsynlig bli billigere. 
 
Kanskje er det derfor på tide å tenke tanken at vi skal tilrettelegge MER for å bare å drive med en 
idrett gjennom hele året. De som ikke driver med mer enn idrett skal kunne drive med denne 
hele året, det er flott at man kan spille håndball hele året, og at man kan gå på rulleski om 
sommeren. På samme måte skal det være legitimt å spille fotball hele året. 
 
Hovedfokuset i debatten bør ikke være enerne som det er essensielt at driver med flere idretter 
til 15-16års alderen, men det «vanlige» barnet som vil drive med det de synes er gøy.  
 
For spillere som ønsker å drive med en tradisjonell «sommeridrett» og en «vinteridrett» så er 
nøkkelen til at dette skal lykkes kommunikasjon og smidighet hos ansvarlige personer i de 
forskjellige idretter. Å forvente at et idrettslag skal kunne tilrettelegge for at en utøver skal 
kunne spille for eksempel både håndball og bandy eller langrenn og håndball er relativt 
storforlangende. Det er en stor kabal både hva gjelder treningskapasitet og trenerressurser slik at 
det er urealistisk at dette skal kunne planlegges uten kollisjoner. 
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Fra møtet i september: 
Det er viktig for det sittende hovedstyret å levere på allsidighet, da det er en av to hovedmålsetninger for 
2017:  

 

 
 
Vi har allerede mye i sportslig plan så usikker på hvor mye som må diskuteres. Innen idretten vår er vi vel 
ganske klare, både bredde og topp! 
-> http://ohil.no/wp-content/uploads/2017/02/sportsligplan_fotball.pdf 
 
Med tanke på kombinasjon andre idretter så har vi også.. 
 
 

 
 
I mine øyne er vi åpne for (ønsker at) spillere er allsidige, men viktig å få frem dimensjonen at det er viktig at 
barn som kun driver med en idrett må få et tilbud hele året. Her må man også gjenta det kjedsommelige, hvor 
viktig det er at årgangsansvarlige på en årgang snakker samme for å samkjøre. 
 
Vedtektene finner dere: http://ohil.no/wp-content/uploads/2016/04/ohil_vedtekter_21042016.pdf ,men der 
står det ingen ting om dette! 

Det som står om allsidighet og bredde) finner dere her: http://ohil.no/klubben/om-oss/ 
Jeg finner kun allsidighet og bredde nevnt under målene slik (se under) 
Jeg sjekket for øvrig med DL og det som er nedfelt om allsidighet og bredde står som MÅL for klubben (med 
andre ord upresist at det er en del av våre verdier mener jeg). Fotball har da tolket dette til at vi driver kun 
med fotballen om sommeren for barn. 
 
Innspill fra meg; må også være mulig å sikre allsidighet innen en idrett (altså ikke bare ved å drive med 2, 3 og 
4 idretter). 
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Mål: 
Beholde medlemmene lengre 
– Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer fortsetter lenger 
Størst «markedsandel» i området 
– Størst andel medlemmer i forhold til antall husstander 
Best på allsidighet 
– Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer skal kunne drive med flere idretter 
Tilrettelegge for alle 
– Vi skal tilrettelegge for aktivitet på alle nivåer, både sportslig og sosialt 
– Vekst i alle idretter 
– Vi skal bli flere 
– Vi skal bli flinkere 
 
Til info slik er fordeling av idretter for barn 6-12 år: 
 
Bandy 11 
Bandy-fotball 52 
Bandy-fotball - langrenn 13 
Bandy - fotball- håndball 6 
Bandy - fotball - idrettskole 7 
Bandy - fotball - hopp 1 
Fotball 641 
Fotball - håndball 141 
Fotball - langrenn 143 
Fotball - håndball - langrenn 28 
Fotball - hopp 3 
Håndball 63 
Idrettskole (2011) 81 
Langrenn 36 
Uten utvalg pr 7.9 48 
Unøyaktighet 17 
  1291 
Alle mellom 6- 12 år iflg KA 07092017¨ 1291 

 
NB! Alpint og idrettskole ikke tatt med hvis de driver m annen idrett!  
Idrettsskole utgår fra 7 år, ikke konflikt. Alpint legges ned. 
 
Etterskrift: Oversikt fra Erik Evensen er formidlet til Ove i forkant av møtet i idrettsutvalget. 
 
 
Styrets bemerkninger: 
Styret i ØHIL fotball ønsker at følgende innspill kommuniseres av Ove på idrettsutvalgets møte 28.11: 

 Allsidighet og breddediskusjonen må defineres til hovedsakelig å være relevant i barneidretten. 
 For fotballs del vil anleggssituasjonen være en begrensende faktor, vi har ikke anleggskapasitet til 

at barn skal trene ute om vinteren 
 I ungdomsfotballen løser vi eventuelle konflikter ved kommunikasjon og  «bonusspilleren» 
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 Fotball oppfordrer alltid til allsidighet, men vi må også møte behovet/ ønskene til en utøver som 
kun ønsker å drive med en aktivitet 

 Aktivitet vil ALLTID være viktigst, utøveren som ønsker å kun drive med håndball eller fotball bør 
kunne få lov til dette, for fotballs del så løser vi dette hovedsakelig ved ØHIL-akademiet om 
vinteren. 

 ØHIL fotball ønsker å igangsette Silent Sunday (konsept fra Danmark) 
 Innetreningstider barn fotball; vi får stadig spørsmål om dette. Når treningstidene for ungdom er 

fordelt (ute og inne), så ønsker fotball å informere aldersgruppen 10-12 år om gjenværende 
treningstider i gymsalene.  Det presiseres at dette hovedsakelig er et tilbud for dem som ikke 
driver med andre idretter/ og eller at treningstidene ikke kolliderer med de andre idrettene i 
ØHIL. Årgangene må kommunisere klart og tydelig om dette. Hvis det er ytterligere arealer 
tilgjengelig åpnes for yngre barn. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8 - 04 
Saksbehandler Kirsten 
Type sak Orientering 
Saksnavn Barnefotball- og rekrutteringsansvarlig 
Orientering:  
 
Utsettes til neste møte pga. stor saksmengde. 
 
 
 
 
 
 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Utsettes. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8 - 05 
Saksbehandler Sverre/ Tor 
Type sak Orientering 
Saksnavn Orientering om pågående prosess rundt KSA og tanker om justering av modell 

for 2018 (fra J 13->) 
Orientering: 
 
Ove orienterte om prosess og modell for organisering av elitesatsning på jentesiden i ØHIL fotball.  
Styrets bemerkninger: 
Styret så seg tilfreds med prosess og den skisserte modellen. Fotballstyret presiser at det må utarbeides 
tydelige mål, roller og rollebeskrivelser. Det var ønskelig fra fotballstyrets og sportslig leders (Tor) side at 
sportslig leder følger opp dette i fremtiden. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8- 06 
Saksbehandler Ove/ Tor 
Type sak Orientering 
Saksnavn Prioriterte oppgaver sportslig leder 
Orientering:  
Ove orienterte om behovet for å spisse sportslig leders mot sport, dvs. fokusere kun på sport og overlate 
administrative oppgaver til andre.  
Styrets bemerkninger: 
Det oppmodes om å se på organisering av oppgaver i administrasjonen.  
Styrets leder/ adm.leder følger opp dette. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8- 07 
Saksbehandler Tom 
Type sak Orientering 
Saksnavn ØHIL idrettspark – informasjon om fattede beslutning og videre prosess 
Orientering:  
 
Tom orienterer fra HS-møte mandag 16.10. 
Sverre tar for øvrig ansvar for å søke om spillemidler til Jarmyra. 
 
 
 
Styrets bemerkninger: 
Fotball ber om protokollføring av sin oppfatning av saken. Dette er viktig overfor egne medlemmer.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8- 08 
Saksbehandler Regnskap 
Type sak Orientering 
Saksnavn Regnskap 31.8 
 
Aktivitetsavgifter 
I skrivende stund har vi kun 7 stykker som ikke har betalt aktivitetsavgift. Futsal er ikke fakturert 
for kommende sesong. 
 
Resultat ØHIL fotball 
Ingen spesielle kommentarer, utover at lønn fotballskoler kommer først i september. 
 

 Virk Bud   Virk Bud år 
Tekst HiÅ HiÅ Avvik i fjor Totalt 
Trenings-/medlemsavgift 4 000 779 4 105 750 - 104 971 3 605 684 4 224 500 
Sponsorinntekter 353 729 400 000 - 46 271 392 753 400 000 
Arrangementsinntekter 1 909 090 1 558 000 351 090 1 575 623 2 330 500 
Videresalg av utstyr 4 365 0 4 365 24 767 0 
Tilskuddsordninger 373 592 145 000 228 592 579 850 890 240 
Annen driftsinntekt 76 406 37 000 39 406 58 036 37 000 
SUM DRIFTSINNTEKTER 6 717 962 6 245 750 472 212 6 236 712 7 882 240 
            
Idrettsrelaterte kostnader 1 788 026 1 725 000 63 026 1 708 658 2 169 620 
Arrangementskostnader 414 277 505 000 - 90 723 470 399 535 000 
Innkjøp for videresalg av utstyr 18 406 0 18 406 16 570 0 
Lønnsrelaterte kostnader 2 160 885 3 010 591 - 849 706 2 269 206 4 014 115 
Annen driftskostnad 729 442 564 000 165 442 933 842 800 000 
SUM DRIFTSKOSTNADER 5 111 036 5 804 591 - 693 555 5 398 675 7 518 735 
            
Avskrivning 201 917 247 500 - 45 583 203 789 330 000 
            
DRIFTSRESULTAT 1 405 009 193 659 1 211 350 634 248 33 505 
            
Annen renteinntekt 0 0 0 0 - 15 000 
Annen finanskostnad 25 600 0 25 600 61 439 46 000 
            
ORDINÆRT RESULTAT 1 379 409 193 659 1 185 750 572 809 2 505 

 
Prosjekter 

 Lønn fordeles pr prosjekt pr 30.09 (ikke med pr 31.08). 
 Vinterdrift; Holtsmark/ Prytz fakturerer en fast sum pr måned, i regnskapet slik det ligger 

nå så tas bare fakturaene fra vintermåneden med. Etter en diskusjon i administrasjonen 
mener vi at i størrelsesorden 60% av kostnadene relaterer seg til vinterdrift og at dette 
bør innarbeides for å gi et riktigere bilde. 

 Cuper; en viktig inntektskilde. 
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 KSA; Iht prosjektoversikten viser prosjektet et underskudd pr 565’. Regnskapet pr 31.8 er 
gått igjennom i detalj, det faktiske underskuddet er 545’. Det er laget en prognose for 
året. Prognosen er vedlagt og kommenteres i møtet. Det er allerede signalisert at KSA kan 
forvente strammere rammer i 2018. 

 
Styrets bemerkninger: 
Styret tok orienteringen om regnskap pr 31.08 til etterretning. 
 
ØHIL fotball har pr oktober gitt fritak for aktivitetsavgift til ca 20 spillere for 2017. 
Kirsten har formidlet til Sverre at vi ber om at det tas opp med kommunen/ BIR om ordning tilsvarende 
Askers kan innføres i Bærum, alternativt anmoder ØHIL fotball om at HS kan dekke dette for idrettene.  
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Idrett Fotball 
Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8- 09 
Saksbehandler Kirsten 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Vintertreningsavgift 2018 
Orientering:  
 
Vintertreningsperioden er 1.11.2017 – 31.3.2018, tanken er at vintertreningsavgiften skal dekkes driften av 
den oppvarmede banen, men ikke trenerkostnadene. Det er ikke naturlig å legge på vedlikeholdskostnader 
også her (de samme mottakerne som har fått det på aktivitetsavgiftene i sommer. 

Avgiftene for 2017 var slik: 

- 1 økt kr 850 (2016: 800) 
- 2 økter kr 1250 (2016: 1200) 
- 3 økter eller flere kr 1700 (2016: 1600) 

 

Forslag 

- Min tanke er at vi har tatt økninger på aktivitetsavgiften og det derfor er naturlig å tenke at vi ikke 
gjøre det her, det ene alternativet er da uendret vintertreningsavgift 

- Det andre alternativet er å legge på tilsvarende konsumprisindeks? -> ca 1,6 %? 
o 1 økt kr 863, dvs 865 
o 2 økter kr 1270 
o 3 økter eller flere kr 1727, dvs 1730 
o På denne måten viser vi moderasjon, men at ting faktisk blir dyrere fra år til år. 

 

 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Styret besluttet at en KPI på 1,6% benyttes for 2017/18. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8- 10 
Saksbehandler Tom 
Type sak Orientering 
Saksnavn Lønnsmaler og faste kontrakter 
Orientering:  
 
Administrasjonen har varslet at det er ønskelig med en gjennomgang av lønnsmalen vår som pr i 
dag ser ut slik den fremkommer under. Pr d.d. har det ikke blitt tak i dette ytterligere, realiteten 
er vel at de som har god kompetanse er lønnet ok, spørsmålet er om ungdomstrenere uten 
utdannelse/ erfaring og kanskje tilstrekkelig engasjement tjener for godt. 
 
 
Kategorier Utdanning Lønnstabell  

(erfaring; min ett år som ØHIL-
trener) 

  Trenerkurs Erfaring, annen relevant 
utdannning/erfaring 

Lønn pr trening 
(med erfaring) 

Lønn pr 
kamp  
(med 
erfaring) 

ØHIL A UEFA A UEFA A keepertrener 450 (500) 700 (800) 

ØHIL B UEFA B Høgskoleutdanning idrett 350 (400) 600 (650) 

ØHIL C UEFA C 
Alle deler 

NFF keepertrener B 
Videregående utdanning 
idrett 

300 (350) 450 (500) 

ØHIL D UEFA C 
Barnefotball 

UEFA C, ungdomsfotball 
NFF keepertrener C  

250 (300) 350 (400) 

ØHIL E Ingen Interne trenersamlinger 200 (250) 300 (350) 

DIVERSE     På heldags-
arrangementer kan 
2 trenings-økter 
føres 

  

 
I etterkant av utsendelse av sakspapirer ble utkast til ny lønnsmal sendt til fotballstyret og sportslig utvalg. Her 
legges det vekt på kvalifikasjoner og det gås vekk fra avlønning basert på erfaring, men det gis lojalitetsbonus 
for å videreføre kontraktene. Lojalitetsbonus utbetales ved kontraktsinngåelse. 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ga administrasjonen fullmakt til å ferdigstille lønnsmalen. Det var ønskelig med et punkt om 
igangsettelse av grasrottrenerkurs i malen. 
Styret ber om at administrasjonen ser på muligheten for timeføring via app for å muliggjøre kontroll i 
større grad. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8- 11 
Saksbehandler Kirsten 
Type sak Orientering 
Saksnavn Nye inntektsmuligheter 
Orientering:  
 
Anette og Kirsten har igangsatt et arbeid for å se på nye inntektsmuligheter, spesielt fokus på 
fotballarrangementer.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
Styrets tok orienteringen til etterretning. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8- 12 
Saksbehandler Kirsten 
Type sak Orientering 
Saksnavn Bruk av idrettskoordinator 
Orientering:  
 
Ref sak 8 – 06 hvor det oppmodes om å se på organisering av oppgaver i administrasjonen. 
Idrettskoordinator må involveres i oppgaver for fotball.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
Styrets leder/ adm.leder følger opp dette. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8- 13 
Saksbehandler Kirsten 
Type sak Orientering 
Saksnavn Rask informasjonsrunde fra alle 
Orientering:  
 
Anlegg 

- Kay kan bistå/ være en ressurs på anleggssiden, men han har formelt fratrådt sitt styreverv. 
Inngått kontrakt innebærer 400 maskintimer og 200 timer manuelt arbeid. Det vil bli utarbeidet 
en plan for vedlikehold, inkludert hvordan ta igjen etterslep på vedlikehold 

- Granulat har ikke blitt forbudt i Bærum, utfordring med granulat er knyttet til vinterdrift. Det vil 
bli brøytet på en annerledes måte i kommende sesong, dvs over på Hosle KG, ikke ut i skogen. 

- Driftskostnader nytt kunstgress (ØHIL idrettspark), kommunen gir ca 80’ i driftstilskudd, dette 
tilsvarer vanlig drift, men lys osv. kommer i tillegg. Kays vurdering er at faktisk kostnad på drift av 
nytt kunstgress vil være begrenset. 
 

Organisasjon 
- Ingen spesielle kommentarer utover arbeidet med cup/ nye inntektsmuligheter. 

 
Sport 

- Det ble orientert om arbeidet i sportslig utvalg. Spesielt om en forsøksordning/ pilot på 
barnetrinnet vedrørende differensiering også i kampsituasjoner. Pågående prosess, dialog OFK/ 
NFF.  
 

Annet 
- Det bør sendes info til alle impliserte hvor det bes om innspill til budsjettprosessen. 
- Ønskelig at det gis honnør til hovedtrener for KSA i forbindelse med siste KSA-kamp 29.10 
- Vi må følge opp foreldretrenere i større grad, kartlegge foreldreresurser på ungdomsnivå for å 

vurdere påskjønnelse. 
- Det ble orientert om nytt låssystem på klubbhuset. 
- NFF-tinget 3.-4.mars; her bør/ må ØHIL være representert 
- Trond Antonsens rapport fra SKF-møte, det jobbes godt, ØHIL får skryt for 110%. 
- Sverre og Kirsten deltok i medio oktober på sponsormøte med DnB. De ønsker å profesjonalisere 

samarbeidet og har en forventning om 50 kunder. Det planlegges en samling med HS, fotball- og 
håndballstyret i november. 

- Fotball ønsker å adressere gjeldende fordelingsprinsipper i ØHIL. 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 
Møtedato 18.oktober kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8- 14 
Saksbehandler Kirsten 
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 
Orientering:  
 
Ingen saker under eventuelt. 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 


