Øvrevoll Hosle IL
Fotball
15.mars 2016

Idrett
Møtedato

Følgende møtte: Tom Brinck-Mortensen, Anette Aasen, Erik Evensen, Kay Prytz
Forfall: Terje Jansen og Gro Fadum
Fra administrasjonen møtte: Georg Dyngeland og Kirsten Vanberg
Saksnr
1
2

3
4
5
6
7
8
9

11
10

Sak
Godkjenning av innkalling og forrige referat
Rask inforunde, herunder;
- Status ØHIL BDO Cup
- Vintertreningsavgift
- Oppfølging/status de tre «arbeidsgruppene»
- Bekkestua skole og treningsarena
- Lipsmacker og DnB cup
Garderobeanlegg ved banen
Håndtering av utstyr
Aktivitets (trenings-)avgift sommer 2016
Fotballens dag
Dugnadsmatrise
Avtale Gisle Olstad
Arrangement 1.div kamper
- Kioskdrift frem til ferien (J02)
- Sesongkort damelagskamper til HS,
idrettsutvalget og årgangsansvarlige
(trenere)
Reallokering av mottakere i utstyrsavtalen
Eventuelt

Neste møter:
Torsdag 19.april kl 20
Torsdag 24. mai kl 20
Torsdag 14.juni kl 20
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Ansvarlig
Tom
Alle

Georg
Georg
Tom
Anette
Terje
Tom/ Terje

Georg

Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

Fotball
15.mars 2016
3-01
Tom Brinck-Mortensen
Beslutning
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Vedtak:
Styret godkjente innkalling.
Styret godkjente også referatet fra møtet 11.februar 2016 med en mindre justering vedrørende
sak 2-07.
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn

Fotball
15.mars 2015
3-02
Alle
Orientering

Infosaker

Orientering:
-

-

-

-

Status ØHIL BDO Cup
o Styret fungerer bra. Totalt 70 påmeldte. Hovedsponsor på plass.
Vintertreningsavgift
o Ca 300 betalt via deltager.no, ca 100 faktureres pga manglende betaling basert på innspill
fra årgangsansvarlige/trenere
Lipsmacker og DnB cup
o Cupstyret for de to cupene kjøres sammen. Invitasjon sende ut i månedsskiftet mars/ april.
Oppfølging/status de tre «arbeidsgruppene»
o Kommunikasjonsgruppen i gang; Tom og Terje lager rammeverk for handlingsplan og (strategi)
o Økonomigruppen; utkast ferdig;
o Inntektsgruppen;oppstart etter påske
Bekkestua skole og treningsarena
o Ok at Bekkestua skole får trene på KG, viktig å få inn disse spillerne
Årgangsmøter
o Gjennomføres så raskt som mulig; Ove/ Terje tar dette.
o Temaer som må tas opp inkluderer sportslig, spillere, dugnad, fotballens dag og økonomi.
Georg forbereder det sportslige, Tom/Kirsten det resterende.
Anlegg
o KG skiftes i juli, deler av banen ble skiftet før påske

Styrets bemerkninger:
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Idrett
Fotball
Møtedato
15.mars 2016
Saksnummer
3-03
Saksbehandler
Georg Dyngeland
Type sak
Orientering
Saksnavn
Garderobeanlegg ved banen
Orientering:
Sverre har i lengre tid arbeidet med en utvidelse av klubbhuset for å møte kravene til
graderobeanlegg i forbindelse med seriekamper for damer. Dette er et klubbprosjekt som er
usikkert at vi får gjennomført grunnet avstand mellom anbud og reelle kostnader knyttet til
gjennomføring av prosjektet.
Jeg har også sett på muligheten for et brakkeanlegg på tomten bak Hosle kunstgress. Dette har vi
nå fått et tilbud på fra BNS container (vedlegg 1). Kanskje en mulighet for å forhandle om pris for
disse.
Mitt forslag er at vi ber hovedstyret om at vi kan få overta prosjektet hvis det ikke er mulig å
gjennomføre i forbindelse med det nåværende klubbhuset, og at vi omdisponere tippemidler og
kommunal støtte til et nytt anlegg ved Hosle KG og DnB Arena.
Da må vi nok påta oss noen kostnader for prosjekteringen og kostnader knyttet til prosjektet så
langt. Det ble søkt om støtt til 2,9 millioner og 1,6 i tilskudd, noe av dette gjelder oppussing av
klubbhuset som allerede er gjennomført (vedlegg 2). Men da ville vi kunne startet arbeide med
dette i løpet av året og ha det ferdig til vinteren.
Sverre har vært i kontakt med Hafslund som ønsker å sette opp en strømnetts-stasjon på vår
eiendom. Han har i den forbindelse forespurt om det er mulig at de prosjektere vann, strøm og
avløp når de graver for å sette opp stasjonen sin (Vedlegg 3). Det er med andre ord en mulighet
for å spare noen kroner også her.
Om dette er noen vi skal gå får, ønsker jeg at vi skal oppnevne en i FS som holder i dette. Jeg kan
naturligvis hjelpe til men ønsker ikke å holde i dette alene. Sverre har også sagt seg villig til å bidra
om dette er løsningen som klubben går for.

Styrets bemerkninger:

Kay tar hovedansvar i styret og kontakter Sverre innen 15.april om eventuelt å overføre deler av
klubbhusprosjektet til kunstgressbanen.
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Idrett
Fotball
Møtedato
15.mars
Saksnummer
3-04
Saksbehandler
Georg Dyngeland
Type sak
Beslutning
Håndtering av utstyr
Saksnavn
Bakgrunn:
Ref tidligere behandling av dette (15.oktober)
http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/12/fotballstyret15102015.pdf
I 2015 tapte ØHIL fotball mye på utstyr. Dagens utstyrsløsning fungerer altså ikke optimalt.
Vedtak:
I påvente av endelig/ permanent løsning for garderober og boder ønsker ikke styret å bruke
penger på en midlertidig løsning for boder.
Georg lager et utkast til opplegg for hvordan utstyr skal håndteres i 2016-sesongen innen påske.
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak

Fotball
15.mars 2016
3-05
Tom Brinck-Mortensen

Saksnavn

Aktivitetsavgift sommer 2016

Orientering

Orientering:
Se vedlagte dokumenter
- Aktivitetsavgifter 2016 (sammenligningsgrunnlag fra tidligere år)
- Fordeling av treningsavgifter

Styrets bemerkninger:
Regnskap 2015 er benyttet som utgangspunkt for denne oversikten. Alle kostnader eksklusiv
kioskvarer, cuper og direkte damelagskostnader er tatt med. Da barnefotballen ikke har lønnede
trenere blir oversikten misvisende.
Tom og Kay gis ansvaret for å utarbeide en alternativ oversikt innen 1.april.
Fakturering skal gjennomføres ca 15.mai.
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

Fotball
11.februar 2016
3-06
Anette Aasen
Orientering
Fotballens dag

Konsept Fotballens dag må konkretiseres og markedsføres.
Erik og Anette lager utkast til informasjon og teaser innen 1.april.
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

Fotball
15.mars 2016
3-07
Beslutning
Dugnadsmatrise

Dette er matrisen mottatt fra 2015:
Prosjekt/oppgave
Periode
ØHIL Vår Cup
25.-26. april
ØHIL DNB Cup

13. juni

ØHIL Lipsmacker Cup

14. juni

ØHIL 3v3 Cup
ØHIL 3v3 Cup

12. september
13. september

Microcup/Oppstartscup
Julemarked
Kioskvakter Hosle

Ikke fastsatt
November
17 uker, april til oktober

1. divisjonskamper
Klargjøring av anleggene til
sesongstart
Vedlikehold av anlegg

11 stk gjennom sesongen
April
Hele året, ved behov

Ansvarlige
Gutter 9 - Hosle/Eikeli
Gutter 10 - Hosle/Eikeli
Gutter 9 - Ø
Gutter 10 - Ø
Jenter 9 - Alle lag
Jenter 10 - Alle lag
Junior gutter, G16, G15, G14
Elite damer, Rekrutt damer, Junior
jenter, J16, J15, J14
G7, J7 – alle lag
Alle årganger
G8, G11, G12, G13. (2 pr vakt)
Klargjøring (Admin fotball)
J8, J11, J12, J13 (5 pr vakt)
Menn senior (5. og 8. div)
Menn veteran
Damer 4. div og damer 7-er

Vedtak:
Styret vedtok følgende matrise for 2016:
Prosjekt/oppgave
ØHIL BDO Cup

Periode
23.-24. april

ØHIL DNB Cup

11. juni

ØHIL Lipsmacker Cup

12. juni

Fotballens dag

10. september

Julemarked
Kioskvakter Hosle

November
Frem til sommeren
Høsten

1. divisjonskamper
Klargjøring av anleggene til
sesongstart
Vedlikehold av anlegg

11 stk gjennom sesongen
April

Spesielle ryddeoppgaver
Vanlig rydding i sesong

Hele året, ved behov

Hele sommersesongen

Styrets bemerkninger:
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Ansvarlige
Gutter 9 - Hosle/Eikeli
Gutter 10 - Hosle/Eikeli
Gutter 9 - Ø
Gutter 10 - Ø
Jenter 9 - Alle lag
Jenter 10 - Alle lag
Elite damer, Junior jenter, J16, J15, J14,
Junior gutter, G16, G15, G14
Alle årganger
J02
Be om søknad fra andre lag Klargjøring
(Admin fotball)
J8, J11, J12, J13 (3 pr vakt)
Menn senior (5. og 8. div)
Menn veteran
Damer 4. div og damer 7-er
G8, G11, G12, G13.
Alle årganger

Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn

Fotball
15.mars 2016
3-08
Tom Brinck-Mortensen
Beslutning
Unntatt offentlighet

Bakgrunn:

Forslag til vedtak:

Styrets bemerkninger:
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bargrunn:

Fotball
15.mars 2016
3-09
Beslutning
Arrangementer 1.divisjon kvinner

J02 hadde ansvaret for kioskdriften sesongen 2015. Administrasjonen foreslår at dette videreføres
frem til sommeren 2016.
For fotballgruppen er det viktig med et godt omdømme internt i klubben. Mange utenfor fotball vet
ikke så mye om kvinnefotball og vårt lag spesielt. Administrasjonen foreslår at det nye
hovedstyret som velges i mars får et gratis årskort, det bør også vurderes om lederne av de andre
idrettene (medlemmene av idrettsutvalget) bør få det samme.
Som et alternativ til at trenere får utstyr foreslås det også at alle årgangsansvarlig, i første omgang fra
ungdom, eventuelt alle årganger, får et årskort. Argumentasjonen for dette er at disse personene er et
viktig talerør til foreldre og spillere og gjerne de som står for informasjonen til årgangen.

Beslutning:
Styret vedtok at J02 skal stå for organisering av kioskdrift ved 1.divisjonskampene frem til
sommeren 2016.
Styret vedtok at det skal gis gratis årskort til hovedstyret, idrettsutvalget, fotballstyret og alle
årgangsansvarlige.
Kirsten følger opp dette ved å sende epost til alle aktuelle personer hvor vi ber om tilbakemelding
via Google Docs om de ønsker årskort, frist primo april.

Styrets bemerkninger:
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

Fotball
15.mars 2016
3-10
Georg/SU
Beslutning

Reallokering av mottakere i utstyrsavtalen

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
Styrets bemerkninger:
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