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Hovedstyremøte  
Torsdag 05.03.2015 kl. 1930 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan 

2 Årsregnskap 2014 Sverre 

3 Avklare roller/mandat vedrørende klubbhus Jan, Jon Olav 

4 Avklare mandat til anleggsutvalget Jan, Jon Olav 

5 Synliggjøring av konsekvenser av 
toppidrettssatsning (T15) 

Jan, Gro 

6 Organisering av ØHIL som klubb Jan 

7 Status medlemsregister Øyvind 

8 Nye websider Øyvind 

9 - Intern styresak - Jan 

10 - Intern styresak - Jan 

11 - Intern styresak - Sverre 

12 - Intern styresak - Sverre 

13 Eventuelt 
- Rehabilitering klubbhuset 

Sverre 

 

 
Tilstede: 

 
Hovedstyret: Jan, Kirsten, Lars, Rune, Jon Olav, Øyvind 
Administrasjonen: Sverre 
Idrettene: Gro (første del), (Eivind på snarvisitt)  
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Møtedato 05.03.2015 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (30.11.2014) foreligger på www.ohil.no.  
 
Innkalling til møtet 05.03.2015 er sendt ut pr mail. 
 

Vedtak:  
 
Innkalling til møte 05.03.2015 og protokoll fra møte 30.11.2014 godkjennes. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

 

 
  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 05.03.2015 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Årsregnskap 2014 

Orientering:  

 
Noen mindre justeringer i forhold til periodisering er gjort etter at første utkast til årsregnskap ble forelagt 
styret.  
 

Vedtak:  
 
Regnskapet godkjennes. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Ved betydelige overskudd, skal det være en plan på hva de skal brukes til. 
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Møtedato 05.03.2015 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Jan, Jon Olav 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Avklare roller/mandat vedrørende klubbhus 

Bakgrunn: 
 
Prosjektleder; tidligere var det besluttet at Jan skulle ta denne rollen. Av praktiske og kapasitetsmessige 
årsaker lar ikke dette seg gjøre. 
 
Vedlagt forslag til mandat. 
 

Vedtak:  
 
Forslag til prosjektleder; Sverre Nordby (med et mandat som følger vedlagt). 
Eier av overordnede rammer er Hovedstyret som tidligere besluttet. Hovedstyremøtene er for sjelden for å 
ivareta eierstyringen av prosjektet. Hovedstyret må utpeke en person som sørge for overordnet oppfølging 
av prosjektet. Jan stiller seg til disposisjon i perioden hvor prosjektet pågår dersom HS ikke har en annen 
kandidat.  
 
Godkjent. Mandatet publiseres på www.ohil.no  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 05.03.2015 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Jan, Jon Olav 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Avklare mandat og organisering av anleggsutvalget 

Bakgrunn: 

 
Det har blitt jobbet med sammensetning og mandat for denne gruppen i en lengre periode. 
 
Siste forslag til organisering og mandag følger vedlagt.  
 

Vedtak:  
 

 
Godkjent. Mandatet publiseres på www.ohil.no  

Styrets bemerkninger: 
 
 
 

 
  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 05.03.2015 

 

Saksnummer 5 

Saksbehandler Jan, Gro 

Type sak Orientering / beslutning 

Saksnavn Synliggjøring av konsekvenser av toppidrettssatsning (T15) 

Orientering:  

 
ØHIL er i dag en klubb med hovedfokus på breddetilbud til barn og ungdom, men har også en 
toppidrettssatsning innen damefotball (T15). 
 
Hovedstyret legger frem krav til fotballstyret at de må diskutere hvordan de skal organisere bredde og 
toppfotball når det gjelder økonomi og organisasjon. 
 
Fotballstyret skal utrede og komme med forslag til hvordan T-15 skal skilles ut økonomisk slik at det kan 
synliggjøres overfor medlemmer hvilke konsekvenser (fordeler/inntekter og kostnader) dette har for 
klubben. Dette skal fremkomme som en del av budsjettunderlaget for 2015. Denne saken ble oversendt 
fotballstyret 19. januar. Hovedstyret understreker at dette tiltak som er rettet mot å sikre god 
kommunikasjon til våre medlemmer.  
 
Gro informerte om kostnader til T15-satsningen. Budsjettert underskudd var 300’, regnskapet viste -330’. 

Styrets bemerkninger: 

 
Det er viktig med en åpenhet rundt økonomien i prosjektet, samt å vise til de positive sidene ved T15-
satsningen. Fotballstyret må lage en rapport som også omhandler dette til årsmeldingen 2014. 
 
(Dette er gjort i etterkant og lagt inn i årsmeldingen) 
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Møtedato 05.03.2015 

 

Saksnummer 6 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering 

Saksnavn Organisering av ØHIL som klubb 

Orientering:  

 
Medlemmene i hovedstyret han startet en prosess for å finne en best mulig organisering av ØHIL som 
klubb. Dette arbeidet omfatter alle styrer, utvalg og administrasjonen. Dette er et omfattende arbeid som vil 
fortsette godt ut i 2015. Foreløpig er det blitt gjennomført en 2-dagers workshop, hvor en del overordnede 
elementer har blitt diskutert. Dette har så langt endt ut i forslaget til vedtektsendringer som fremkommer av 
sak 51, i tillegg til etablering av anleggsutvalget med tilhørende mandat, og mandat for klubbhusprosjektet 
(sak 47-48) Det har også vært gjennomført et møte med daglig leder for å lufte ulike alternativer for 
organisering og struktur fremover. Dette arbeidet vil fortsett for fullt i «det nye styret».  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 05.03.2015 

 

Saksnummer 7 

Saksbehandler Øyvind 

Type sak Beslutning 

Saksnavn Status medlemsregister 

Orientering:  

 
Øyvind informerer om prosessen rundt nytt medlemsregister og nytt faktureringssystem.  
 
Håndball har tatt i bruk medlemssystemet til NIF for fakturering dette året. Gode erfaringer fra dette og 
spesielt gode erfaringer med support fra NIF, noe som er viktig for ØHIL. 
 
Det har vært arbeidet i flere år med Weborg som mulig løsning for ØHIL, uten at klubben har blitt 
overbevist om løsningen.  
 

Vedtak:  
 

ØHIL innfører NIFs løsning for medlemshåndtering og fakturering for alle idretter. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
  



  

 9 

Møtedato 05.03.2015 

 

Saksnummer 8 

Saksbehandler Øyvind 

Type sak Beslutning 

Saksnavn Nye websider 

Orientering:  

 
Øyvind informerte om prosessen rundt nye websider og gjennomgår forslag til avtale om utvikling med 
Programigos.  
 
Gisle Olstad, Kristin Trandem, Hanne Harsem og Øyvind Hartveit har hatt et møte og blitt presentert for et 
«skall» til en ny webside for klubben. Dette ser bra ut.  
 
Se eget vedlegg.  
 
 

Vedtak:  
 
ØHIL går inn for en ny avtale med Programigos i henhold til avtalen. 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 05.03.2015 

 

Saksnummer 9-13 

Saksbehandler Jan 

Type sak Interne styresaker 

Saksnavn  

 
Fullstendig versjon foreligger hos daglig leder 
 

 


