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Protokoll hovedstyremøte  
Torsdag 31.10.13 

 

 

Saks-
nummer 

Sak Ansvarlig Vedtak 

51 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 

52 Regnskap pr september Sverre Etterretning 

53 Oppfølging av utestående Kirsten, Sverre Vedtak 

54 Anleggsprosjekter Lars, Sverre Vedtak 

55 Medlemsregister, nytt system NIF Sverre Etterretning 

56 Kommunikasjon i ØHIL Karine Etterretning 

57 ØHIL Forum Lars Etterretning 

58 ØHIL Facelift Jan Vedtatt 

59 Hovedstyrets stipender, høsten 2013 Sverre Vedtak 

60 Hovedstyrets målsetninger 2013 Jan Etterretning 

61 Eventuelt 
- Barnehage Jarmyra (Kaare, Sverre) 
- Evaluering fotballsesongen (Sverre) 
- Opprykk damelaget, nye krav 

Jan Etterretning 

 

 
 
Møtt:  
Jan, Øyvind, Karine til sak 61), Kirsten, Kaare,  
Sverre (admin) 
Eivind Thorne (Bandy) 
 
Invitert:  

Alle idretter 
 
Forfall:  
Julie, Lars 
 
Kalender:  

Neste møte 4. desember kl 19
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Møtedato 31.10.2013 

 

Saksnummer 51 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og sakspapirer til styremøtet er sendt pr 
mail. 
 

Forslag til vedtak:  
 
Protokoll fra møte 05.09.2013 er godkjent 
Innkalling til møte 31.10.2013 er godkjent 
 

Styrets bemerkninger: 

Godkjent 
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Møtedato 31.10.2013 

 

Saksnummer 52 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr september 2013 

Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er regnskapsrapporten pr september 2013 (mot budsjett) og regnskapsrapporten pr 
samme tid i fjor er vedlagt, for sammenligning. Disse ligger under hverandre i den aktive fanen. Legg 
merke til at budsjettet for 2012 ikke er periodisert. Bruk fanen «Avdrapport» for en totaloversikt, ellers ligger 
alle avdelingene også i faner om det er ønskelig med flere detaljer.  
 
Generelt: Momskompensasjon for 2012 vil komme i desember, og fordeles på avdelingene. 
 
Noen tilbakemeldinger til rapporten, der det er vesentlige ting å kommentere 
 
Hovedstyret: 

- Fakturering barnehagen på Hosle kommer i november, 136.833,- (gjelder august 2013-januar 
2014) 

- Fakturering av Microgym og Idrettsskole kommer i november, ca 110.000,- 
- Grasrotandelen kommer i desember, ca 75.000,- 

 
Bandy: 

- Påmelding til sesongen er gjort via deltager.no . Innbetalingene er foreløpig inntektsført i 2013 og her 
skal vi periodisere. 

 
Håndball, alpin, langrenn: 

- Ikke fakturert aktivitetsavgifter 
 

 

Styrets bemerkninger: 
 

Administrasjonen må prioritere oppfølgning av håndballen 
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Møtedato 31.10.2013 

 

Saksnummer 53 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppfølging av utestående 

Ikke offentlig sak.  

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 31.10.2013 

 

Saksnummer 54 

Saksbehandler Lars, Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Anleggsprosjekter 

Orientering:  

 
Lars og Sverre har hatt et veldig fint møte med Idrettsavdelingen i Bærum kommune, parallelt med jobbing med 
våre undergrupper.  
 
I potten «Nærmiljø-midler» ligger det penger som er søkbare og lett tilgjengelig. Dette er prosjekter som har en 
kostnadsramme på totalt 80.000,- og man kan søke om inntil 50%. Dette er en utgående ordning, men pengene 
ligger der til februar/mars. Nærmiljøanlegg skal være åpne «for alle», og man skal ikke bruke disse til organisert 
trening. Her er det ingen søknadsfrist. For oss er det 3 aktuelle anlegg som trolig vil søke slike midler. 
 
Hoppbakke bak klubbhuset: 

 Totalramme på 80.000,- 

 Ramme på ovarrennet i impregnert tre 

 Spor i porselen 

 Unnarenn med kunstgress 

 Lyssetting fra arbeidslamper på 1000W 

 Toppgolf som driver området ( i 40 år) er positive til samarbeidet 

 Tilskudd fra Skiforbundet er gitt på 25.000,- som utbetales ved ferdigstillelse 
 
Lyssetting av skileikområde på Nordhaug 

 Totalramme på 80.000,- 

 Området som er tiltenkt, er driving rangen til Haga golf 

 Området har stolper med nett, som er velegnet til å bruke til lyskastere 

 Det er gitt et tilskudd fra Den danske bank på 10.000,- 
 
Nett for baseball på gressfeltet ved Hosle klubbhus 

 Underlag ikke klart 
 
Til kommunens anleggsplan for perioden 2015-2018 er det søknadsfrist 1. november. Klubben jobber med 
følgende prosjekter:  
 
Kunstgressbane på grusbane på Hosle 

 Kostnadsramme ikke klart (kommer 30.10), anslagsvis 4 mill 

 For klubben er det viktig å ivareta Bandys interesser på vinteren, og en plan for dette må ligge til grunn.  

 Bandygruppa har kommet med et forslag om at hvis det først gjøres et grunnarbeid, bør det 
legges ned rør for et framtidig kjøleanlegg. Pris på denne merkostnaden kommer 31.10, 
anslagsvis 1 mill 

 Etter spørsmål til kommunen er svaret på dette at man enten må søke om et totalprosjekt på 
kunstgress/kunstis for å kunne søke om støtte, eller ta merkostnaden til dette uten tilskudd 

 
Lyssløyfe på Nordhaug 

 Kostnadsramme ikke klar, anslagsvis 300.000,- 

 «Steg 2» i langrenns prosjekt som nevnt over 

 En tilstøtende sløyfe til drivingrangen 

 Innebærer oppsetting av flere master med lys 
 
Øvrige prosjekter knyttet til klubbhuset på Hosle er det trolig vanskelig å få mye støtte til, da det er 
«Idrettsflater» som blir prioritert. Sverre venter på en tilbakemelding fra kommunen vedr. 

 Tribuneanlegg og muligheter for garderobefasiliteter på DNB Arena 

 Utvidet styrkerom 

 Påbygg til lager 

 Innbytterbokser på grusbanen (Fotball/bandy) 

 Generell oppgradering 
 
Et potensielt nytt prosjekt, var håndballhall på Hosletoppen, i tilknytning til Hoslehallen. Etter kontakt med 
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kommunen er det klart at området nå blir regulert til barnehage, og det er en anbudsrunde som avsluttes i disse 
dager. Det er derfor ikke et aktuelt prosjekt. 
 
Håndballhall/flerbrukshall på grusbanen på Jarmyra er et aktuelt prosjekt, i regi av kommunen. Vi har signalisert 
at vi ønsker å påta oss driftsansvaret her, dersom det blir aktuelt. Dersom denne hallen blir en realitet, vil det 
trolig bli et sambruk mellom ØHIL og Jar håndball. Foreløpig har ikke ØHIL jobbet med dette prosjektet, men vi 
har sagt oss villige til å bidra.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det ble besluttet å søke om fremlagte prosjekter. Kunstgress på grusbanen må være tilrettelagt for naturis.  
 
Jan gjennomgår søknad på punktet om  tribune, oppgradering av klubbhus, påbygg lager etc. 
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Møtedato 31.10.2013 

 

Saksnummer 55 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Medlemsregister, nytt system NIF 

Orinetering: 
 
Hanne og Sverre var på kurs/presentasjon av nytt system for medlemshåndtering i regi av Norges 
Idrettsforbund.  
 
Systemet virker OK, men veldig uferdig. Hele systemet baserer seg på bruk av «Min Idrett», som alle 
registrerte utøvere i Norge HAR, men svært få bruker. Hovedutfordringen med systemet er slik jeg ser det, 
det å få våre medlemmer til å registrere seg. Dersom man FÅR alle til å ta i bruk systemet virker det enkelt 
å bruke og kan bli brukbart, men det virker veldig uferdig. Det opprinnelige kravet fra NIF om at alle må inn 
i et godkjent system fra 01.01.2014 er helt urealistisk.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Vil bli presentert på neste styremøte 
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Møtedato 31.10.2013 

 

Saksnummer 56 

Saksbehandler Karine 

Type sak Beslutning 

Saksnavn Kommunikasjon i ØHIL 

Bakgrunn:  

ØHIL trenger en nyere løsning for kommunikasjon på web. Valget av leverandør vil i stor grad avhenge av 
løsningen vi velger for medlemsregistrering. 
 
Nettside 

I forhold til leverandør har Weborg en veldig god løsning som ivaretar våre interesser som fler-idrettsklubb. 
Det er ingen av alternativene jeg har sett på som har samme ordnede struktur som Weborgs løsning. 
Systemet er enkelt å finne frem i og det er lett å legge ut saker, dette betyr forhåpentligvis at terskelen for 
bruk er lavere slik at det faktisk blir lagt ut artikler på sidene våre. 
 
Det vil fremdeles være gruppene som er ansvarlig for å legge ut stoff på årgangs-gruppe nivå, men det bør 
være noen i idrettstyret for hver av idrettene som har ansvar for å følge opp sidene slik at de faktisk blir 
brukt. I tillegg må noen ha et overordnet ansvar for å passe på at utdatert informasjon og døde lenker 
fjernes. 
 
Prisen for ny nettside er (som for medlemsregisteret) kr 80.000,- løsningen er modulbasert og er utviklet 
gjennom tid av Weborg i samarbeid med Heming. Heming har i veldig stor grad de samme behovene som 
vi har. Weborg har også utviklet sider for Ready, Fossum, Asker skiklubb og mange andre klubber vi liker å 
sammenligne oss med. 
 
Kristin Trandem og Trine Giving Kalstad har sagt seg villige til å være med som referansegruppe. I tillegg 
er det nødvendig med en representant fra hver av idrettene som er ansvarlig for oppsettet innenfor sin 
idrett. Selv om vi har enkelte fellesnevnere, vil det være forskjellige behov her. 
 
Det vil ikke være aktuelt å flytte over alt fra dagens løsning til en ny side. Også her vil det være nødvendig 
med hjelp av representanter fra de forskjellige idrettene. 
 
Facebook 
I dag har enkelte idretter sine egne sider hvor både administrator og andre kan legge ut hendelser. Dette vil 
sannsynligvis være et enklere medium for rask kommunikasjon. Det er enkelt å ”poste” samtidig som man 
er på et arrangement, og man trenger ikke brukernavn og passord for å legge ut kommentarer på en side.  
 
På Facebook er det i dag mange grupper på årgangs eller lag-nivå. Dette er en god kanal for å nå ut til 
utøverne eller deres foreldre der hvor utøverne er under 13 år. Hvordan dette løses for de forskjellige 
gruppene bør være opp til den enkelte slik jeg ser det. 
 
Forholdet mellom webside og Facebook.  

Det vil ikke være mulig å opprette lenke mellom disse slik at ting postet på Facebook automatisk blir synlig 
på Øhils hjemmeside. Det er imidlertid mulig å dele artikler fra nettsiden på brukernes egne Facebooksider.  
 
Sportsavisen 

Sportsavisen slik den er i dag koster mye i forhold til hva den gir. Det er mye arbeid med å få stoff og det er 
tidkrevende. Det er imidlertid kanskje den eneste kanalen inn til klubben for den eldre garde i vårt nærmiljø. 
Nå mener jeg ikke at de er en viktig målgruppe, men jeg tenker det kan være viktig for lokalmiljøet likevel. 
Det kan kanskje løses på en annen måte. I stedet for to utgaver i året kan vi vurdere en, som en slags 
årskavalkade over små og store hendelser for klubben i løpe av året. De pengene som ikke brukes på 
sportavisen lenger kan vi, som Sverre foreslo, heller bruke på unge journalister som kan hjelpe oss å få et 
levende nettsted. 
 
KOMMENTAR SVERRE (29.10): Etter kontakt med Weborg, og spørsmål om de kunne presentere sin nye 
løsning på vårt møte, fikk jeg til svar at de ikke har noe klart. Et nytt system er nå i en pilotfase og kan 
tidligst bli aktuelt rundt årsskiftet. Det er ikke utarbeidet noen presentasjon av det nye systemet, men så 
snart noe er klart, vil vi få dette. Dersom det blir et nytt styremøte i november/desember er det mulig at de 
kan komme for å presentere dette.  
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Forslag til vedtak:  
 

Gå for Weborgs løsning så fort deres medlemsregisterløsning er godkjent. Opprette Facebookside for 
ØHIL – en utgave av Sportsavisen i året. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Vil bli presentert på neste styremøte. 
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Møtedato 31.10.2013 

 

Saksnummer 57 

Saksbehandler Lars 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn ØHIL Forum 

Orientering:  

 
ØHIL Forum avholdes torsdag 21. november. Foreløpig agenda: 
 
1 time felles: 
 
Innspill gjort til arealplan for kommunen 
Temaplanen for fysisk aktivitet  
Klubbens årshjul  
ØHILiaden 
Kommunikasjon i ØHIL 
Kort info fra administrasjonen 
 
1 time der trenere og ledere går sammen: 
 
Årshjul for årgangen 

 Lage årshjul for årgangen 

 Cuper 

 Treningstider 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Til etterretning 
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Møtedato 31.10.2013 

 

Saksnummer 58 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn ØHIL Facelift 

Bakgrunn:  

 
Det har over en periode vært diskutert mulighet for å gjøre en del administrative og fasilitetsmessige 
endringer i ØHIL for å gi våre medlemmer et bedre tilbud, og også gi våre ansatte bedre arbeidsforhold. 
Forslaget går ut på å samle dette i et felles prosjekt som går på; klubbhus, administrativ kapasitet, profil. 
Det understrekes at prosjektet ikke skal omfatte idrettsanlegg da det er etablert en god prosess for dette. 
 

Forslag til vedtak:  
 
Det foreslås at det kjøres i gang et forprosjekt som skal planlegge og utrede følgende  

 Fremtidig administrativ kapasitetsbehov i ØHIL, sentralt og pr idrettsgren sportslig og felles 
administrative tjenester. 

 Fremtidig arealbehov i klubbhuset på en 3-5 års horisont; Lagerplass, butikk, kiosk, kontorer, 
møterom, garderober, treningsrom etc… 

 Navn og profil. Skal vi opprettholde Øvrevoll Hosle eller skal vi lage et helt nytt navn 
 
Forprosjekt skal levere; 

1. Dokumentert administrativ kapasitet 2014-2016 
2. Planer for 2014 
3. Budsjett for 2014 
4. Arealplan/skisse til endringer av klubbbus 
5. Business case som beslutningsunderlag. 
6. ja/nei til oppstart prosess for navnendring 

Kostnadsrammen til forprosjektet er nok 15.000,- 
Leveransetidspunket må være innenfor de rammer som kreves av budsjettet for 2014. 
 
Arbeidet ledes av Styrets formann, mens Øyvind H og Sverre N er ressurspersoner som er trukke inn. 
Flere vil bli trukke tinn etter hvert. 

 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Vedtatt som foreslått 
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Møtedato 31.10.2013 

 

Saksnummer 59 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Beslutning 

Saksnavn Hovedstyrets stipender, høsten 2013 

Bakgrunn:  

 
Hovedstyret har en budsjettpost på 25.000,- hvert halvår. Vedlagt er søknadene som er kommet inn denne 
høsten.  
 

1. T15-satsningen 
2. Gjenerobre verdensrekorden i hopp 
3. Fotball G01 
4. Dommersatsning i ØHIL Bandy 
5. Fotball G97 
6. Fotball J98 

 

Forslag til vedtak:  
 

1. T15-satsningen: NOK 5.000 
2. Gjenerobre verdensrekorden i hopp: NOK 3.000 
3. Fotball G01: NOK 2.000 
4. Dommersatsning i ØHIL Bandy: NOK 5.000 
5. Fotball G97: NOK 6.000 
6. Fotball J98: NOK 4.000 

 
 

 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 31.10.2013 

 

Saksnummer 60 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Hovedstyrets målsetninger 2013 

Orientering:  
 
Nedenfor er sak nummer 17 fra i år, der styrets sammensetning og arbeidsområder ble gjennomgått og 
besluttet. Det er ønskelig med en diskusjon om ansvarsområdene for den enkelte og evt justering av 
oppgaver i styret, og hva man ellers har jobbet med siden årsmøtet. 
 

Møtedato 21.03.2013 

 

Saksnummer 17 

Saksbehandler Jan, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Forslag til arbeidsområder i styret 

Bakgrunn: 
 
For et best mulig styre, er det viktig å ha en diskusjon og avklaring på hvem som dekker hvilke roller i det 
nye styret. Jan og Sverre har diskutert litt rundt dette, og tar en diskusjonsrunde på dette i det første 
styremøtet. Det vi ser på som områder som bør dekkes er:  
 

- Leder (fastsatt) 
- Nestleder (fastsatt) 
- Økonomi (fastsatt) 
- Idrettsutvalgets representant (fastsatt) 
- Sekretær/protokollfører 
- Kommunikasjon 
- Medlemsregister/regnskapssystem 
- Anlegg 
- Krav til roller i idrettenes styrer og på hver enkelt årgang 

 

Vedtak: 
 

Følgende roller ble besluttet: 
 
Jan Bakken (leder) 
Øyvind Hartveit (nestleder – Ansvarlig medlemsregister/regnskapssystem) 
Kirsten Vanberg (økonomi – Bistå Øyvind med medlemsregister/regnskapssystem) 
Karine Slørdahl (Kommunikasjonsansvarlig) 
Kaare M. Risung (Sekretær/protokollfører – relasjon til BIR og Akershus Idrettskrets) 
Lars Fredenlund (Idrettsutvalgets representant) 
Julie Berg Melfald (Bistå Karine med Kommunikasjonsstrategi) 

 

Styrets bemerkninger: 
 
- Øyvind/Kirsten skal arbeide mot å få på plass sponsorpakker og medlemsregister ila året. 
- Karine/Julie skal arbeide mot å få på plass kommunikasjonsstrategi og – løsning ila året. Det stilles til rådighet 
et budsjett på NOK 30 000. 
- Det utpekes ingen rolle på anleggssiden, men dette skal behandles i Idrettsutvalget innen 15. november 2013 
 
 

 
 

Styrets bemerkninger: 

  
Tatt til etterretning. Det ble konstatert at økonomirapportering er blitt veldig bra. Kommunikasjon og 
medlemsregister avventer beslutning på WebOrg. Sponsorpakker ses i sammenheng med facelift-
prosjektet 
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Møtedato 31.10.20113 

 

Saksnummer 61 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

 
- Barnehage Jarmyra (Kaare, Sverre) 

- Evaluering av fotballsesongen 2013 (Sverre) 
- Opprykk damelaget, nye krav (Sverre) 

 

Styrets bemerkninger: 
 
HS gratulerer jentene med opprykket og ønsker en orientering fra fotballstyret på hva dette innebærer av 
nye krav, risiki og muligheter for klubben.  
 

 


