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 Idrett Fotball 

Møtedato 27. november kl 19.30 – 22.00 

Disse møtte: 
Tanja Søsveen, Per Bryng, Tom Brinck-Mortensen. 
Fra sportslig utvalg: Arnt Ellingsen, Gustav Wiberg-Aurdal, Herman Berg og Bjørn Frode Strand. 
Fra administrasjonen: Lise Janbu Eide og Kirsten Vanberg. 
Forfall: Morten Wiberg 
 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og referat fra 23.10 
(beslutning) 

Tom 5 min 

2 Status mandat kvinner elite og gutteprosjekt  Arnt/ 
Morten 

15 min 

3 Rollefordeling Tom/ 
Bjørn 
Frode 

15min 

4 Budsjett 2019 (beslutning) Kirsten/ 
Bjørn 
Frode 

15 min 

5 Eventuelt Tom 30 min 

 

Neste møter 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 27. november kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte  
Bakgrunn:  
Referat vedlagt. 
 
Vedtak 

 
Styret godkjente innkallingen til dagens møte samt referat fra møtet 23.oktober 2018 med en mindre 
endring knyttet til reaksjonsreglementet. 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 27. november kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8-02 
Saksbehandler Arnt/ Morten / Kirsten 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Status mandat kvinner elite og gutteprosjekt 
Bakgrunn 

 
Orientering i møte. 
 

 
Mandat kvinner elite 

- Arnt Ellingsen orienterte om fremdrift.  
- Hovedtrener er på plass 
- Det jobbes videre med assistenttrener og støtteapparatet rundt kvinner elite A 
- Det har også vært dialog med trener for kvinner elite utvikling om at vi ønsker ham videre 

 
 Mandat «gutteprosjekt» 

- Sverre Nordby orienterte om status. 
- Vi er i ferd med å signere en trener 
- Morten/Tom/ Bjørn Frode tar i en overgangsperiode ansvar for G19 
- Det jobbes videre med ytterligere en trener (heltidsstilling) på guttesiden samt sportssjef. 

 
Styrets bemerkninger: 
Styret uttrykte tilfredshet rundt fremgang rundt mandat kvinner elite. Styret presiserte viktigheten av 
snarest å få på plass trenere til G19 og MSA. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 27. november kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8 -03 
Saksbehandler Tom 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Rollefordeling 
Orientering: 
 
Det vises til utkast utarbeidet av Sverre samt justert versjon etter innspill fra Bjørn Frode/Kirsten- 
Innholdet i disse må diskuteres. 
 
 

Styrets bemerkninger: 
Oversikten som er utarbeidet gir en god oversikt over kompleksiteten i de oppgaver som utføres av/ i 
ØHIL fotball. 
 
Styret stiller seg bak ansvarsfordelingen knyttet til de planlagte nyansettelsene. Detaljene knyttet til de 
andre rollene overlates til administrasjonen å oppdatere/ justere. 
 
Styret uttrykte også et ønske om at rollefordelingen gjøres tilgjengelig på ohil.no (i annet format). 

 
 
  



  

5 
 

 

 
Idrett Fotball 
Møtedato 27. november kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8 - 04 
Saksbehandler Kirsten  
Type sak Beslutning/ Orientering 
Saksnavn Budsjett 2019 

Orientering: 
 
Utkast til budsjett er vedlagt. 
 
Budsjett 2019 inkludert viktig betraktninger rundt aktivitetsavgifter generelt og hvem skal ikke betale og bruk 
assistenttrenere (foreslås fjernet for alle bortsatt fra KEA) skal diskuteres. 

 
Adm.leder orienterte om hovedlinjer i budsjettet, nye aktiviteter og tanker bak det fremlagte budsjettet. 
Styret stilte seg bak en videreføring av satsningsområder/ kostnadskrevende aktiviteter, men at 
keeper/110% treninger i 2019 vil ha brukerbetaling. 
 
MSA – gratis trening for dem for å sidestille herre- og damelaget. Dog forventning om ambassadørrolle/-
aktiviteter også fra MSA i 2019. 
 
 
Administrasjonen bes se på / justere ned lønnsmalen for 2019 for spesielt yngre trenere uten utdannelse/ 
erfaring. 
 
 

 
Styrets bemerkninger: 
Styret stiller seg bak hovedlinjene i budsjettet inkludert ansettelse av sportsjef, og ber administrasjonen 
om å oppdatere/ finjustere budsjettet. Det presiseres at budsjettansvar må følge ansvarslinjene.  
 
Budsjettet skal sendes styret for godkjenning i forkant av HS-møtet  
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Idrett Fotball 
Møtedato 27. november kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 8 05 
Saksbehandler Alle 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Eventuelt 
Bakgrunn/ orientering 

 
 
Oppstart av fotball i ØHIL 
Etter innspill fra Bjørn Frode Strand så er det enighet om at det er viktig at man starter opp med fotball 
allerede i barnehagealder. Dette må forankres i klubb. 
Etterskrift: Fotball har sendt inn sine forslag til idrettsutvalget (sak 48) til møte 29.11.2018. 
 
«Uniformering» av spillere i ØHIL fotball 
Etter innspill fra Bjørn Frode Strand er det ønskelig at alle spillere skal ha på seg ØHILs treningst-skjorte på 
alle treninger. DL bekreftet at fotball kan kjøpe t-skjorter til nettopris. Administrasjonen ble gitt 
myndighet til å vurdere hvordan dette skal gjennomføres i praksis. 
 
Styret ønsker også at administrasjonen før jul informerer om kjøp av utstyrspakker til en billigere pris slik 
at gruppene får anledning til å jobbe inn sponsorer til fellesbestillinger. 
 
Styret ber også om at administrasjonen vurderer om man for 2019 skal benytte Superinvite for 
påmelding/ betaling for sesongen, dvs betaling=påmelding. 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 


