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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10. april 2018 kl 19.30 – ca 
22.00 på klubbhuset 

Innkalt; Ove Falk-Larssen, Per Bryng, Tanja Borchgrevink Søsveen, Tom Brinck-Mortensen 
 
Innmeldt fravær; Kirsten Vanberg 
 

Saksnr Sak Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og forrige referat (beslutning) Tom 5 min 

2 Presentasjonsrunde og introduksjon nye styremedlemmer 
 

Alle/Tom 15 min 

3 Målsetninger/ strategiplan / prioriteringer og 
organisering inkludert diskusjon  

- Forlengelse av Lise sin kontrakt 

Tom/Ove 45 min 

4 Info Sportslig utvalg (SU), herunder utkast 
samarbeidsavtale Stabæk 

Ove 15 min 

5 Anlegg, info idrettspark og klubbhus 
 

Tom 15 min 

6 Fair Play, plan 2018 Ove 15 min 

7 Inforunde 
- Møte for rekrutteringsansvarlige kvalitetsklubb 
- 

Alle 
Per 

30 min 

8 Eventuelt inkl oppfølgingssaker fra tidligere møter Tom 5 min 

    
 

Neste møter 
13. juni kl 19.30 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10.april kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 3-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  

 
Styret godkjente innkalling. 
Referatene fra møtet 30. januar og årsmøtet 6. april godkjent pr epost. 

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10.april kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 3-02 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Presentasjonsrunde 
Orientering 
Presentasjonsrunde ifm at to nye medlemmer er kommet inn i styret. Medlemmene har 
bakgrunn/tilhørighet fra ulike skolekretser (Bekkestua, Grav, Hosle og Eikeli). 
Styrets bemerkninger 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10.april kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 3-03 
Saksbehandler Tom/Ove 
Type sak Orientering/beslutning 
Saksnavn Målsetninger og prioriteringer 
Bakgrunn:  

o Klubben er bygget opp på gode strukturer, åpenhet og ansvarsoppgaver som ligger 
under «ØHIL fra A til Å»: www.ohil.no/ohil-fra-a-til-a  

 Målet er at «klubben er sjefen» 
o ØHIL fotball har gode «støttesider» på www.ohil.no/fotball/stottesider  

 Målet er god service, klare føringer som støtte til alle de frivillige 
 
Klubbens organisering og organisasjonsmodellen ble gjennomgått generelt og fotball spesielt. Behov 
og organisering på sportslig side ble presentert og diskutert. Styret ønsker at vi skal være synlig på 
feltet og det var enighet om å styrke denne delen av organisasjonen. 
 
Strategiplan og sportslige prioritering fremover blir eget tema på neste møte. 
 
Vedtak 
Styret vedtok og ansette sportslig leder i 50 % stilling og sportslig administrator i 80 % stilling (1 års 
engasjement).  Dette har inndekning innenfor årets budsjett. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10.april kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 3-04 
Saksbehandler Ove 
Type sak Orientering 
Saksnavn Info sportslige utvalg (SU)  
Orientering 
Ove orienterte om de siste sakene i SU. Det er særlig organisering og bemanning på sportslig side som har 
vært en hovedsak (se over). I tillegg har oppstart av 110 % gutter tatt mye tid. Prosess med årgangene 
2003-05 pågår og videre plan er oversendt aktuelle parter for innspill. 
 
Utkast til samarbeidsavtale med Stabæk ble gjennomgått og diskutert, samt at Ove refererte tanker og 
diskusjonen i SU. Både styret og SU ønsker at fokuset i en eventuell avtale skal være rettet mot 
kompetanseoverføring og utvikling av klubb, trenere, og et forbedret Akademi. Vi ser i første omgang for 
oss at avtalen vinkles mot klubb-klubb og på guttesiden. Eksisterende utkast må bearbeides i nevnte 
retning. Videre dialog via daglig leder Sverre. 
 

Styrets bemerkninger 
Sportslig utvalg ved Ove Falk-Larsen følger opp og koordinerer som nødvendig med administrasjonen 
(Lise/Mark/Sverre).  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10.april kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 3-05 
Saksbehandler Tom 
Type sak Orientering 
Saksnavn Anlegg 

 
Orientering 
 

Det ble gitt en anleggsoppdatering:  
- Skifte av Jarmyra KG i sommerferien 2018 (Anbud gjennomgås i slutten av april) 
- Ny Eikeli KG 7’er kommer etter planen i juli 2018. Uansett vil Jarmyra grus være fotballbane før ny 

bane står klar.  
- Skifte av Hosle KG i sommerferien 2019 
- Eikeli kunstgress (trolig 2020), økonomiske midler blir stående (ikke svitsjet mot Hosle) 
- ØHIL idrettspark: trolig 2020/2021, med eller uten kunstis. Det blir et møte i AU som er viktig, mandag 

23. april kl. 2000.  
- Klubbhuset skal pusses opp høsten 2018. Utkast til plantegning oversendes til info. 

 
 

Styrets bemerkninger 
Styret tok orienteringen til etterretning.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10.april kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 3-06 
Saksbehandler Ove 
Type sak Orientering 
Saksnavn Fair play plan 
Orientering 
Det ble overordnet orientert om innføring av en Fair play plan i ØHIL basert på opplegget fra NFF. Styret 
syntes dette er et positivt initiativ fra SU og at det er i tråd med klubbens verdier. 
 

Styrets bemerkninger 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10.april kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 3-07 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Inforunde 

 
Orientering 
Per orienterte etter møte for rekrutteringsansvarlige i kvalitetsklubbkonseptet, se eget møtereferat. 
Det ble en diskusjon på hva vi kunne lære av dette og hvor viktig det var at nye medlemmer/fotballspillere 
blir tatt imot i klubben på en skikkelig måte. Styret ønsket å se nærmere på aktuelle forbedringspunkter 
og lage en dreiebok/plan for oppstart av førsteklassingene. 
 

Styrets bemerkninger 
Per lager utkast til dreiebok/plan og koordinerer mot administrasjonen (Kirsten).   
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10.april kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 3-08 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 

 
Orientering 
Ingen saker under eventuelt. 

Styrets bemerkninger 
 

 
 


