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Saksnr Sak Ansvarlig 

16 Referat Eivind 

17 Budsjett Andreas 

18 status ØHIL cup Hildegunn 

19 sesongaktiviteter Alle 

20 Innspill til IU og HS ang ØHIL som breddeklubb Alle 

   

   

   

 
Innkalt: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Erik, Hildegunn 
 
Inviterte: Torunn (adm), Nikolai (HS), Petter (AU)  
 
Til stede: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Erik, Hildegunn 
 
Kalender:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Møtedato  

 

Saksnummer 17/2020 

Saksbehandler Alle 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2021 

Bakgrunn:  
- Det er laget to budsjetter 

o En for kunstis 
o En for idretten 

-  

Forslag til vedtak:  
- Budsjett er meldt inn og ser bra ut 

 

Styrets bemerkninger: 
- Trenger vi eget regnskap for banen bør det være felles for fotball og bandy? 
- Hva med avskrivninger av anlegget? 
- Bør diskuteres med DL og HS våren 2021 

 
- Ingen store kommentarer på regnskapet 

 
- Vi bør undersøke status på avskrivninger og når disse avsluttes 

 
Styret ble orientert om regnskap per oktober 2020. 2020 ser bra ut per nå. Det kommer 
som alltid mye kostnader i november og desember. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møtedato  

 

Saksnummer 16/2020 

Saksbehandler Eivind Thorne 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Referat 

Bakgrunn:  
Info fra referat 

- Inntektsdugnad har gått bra. Ca 6 poser er ikke hentet, noen innbetalinger mangler 
- Ca 70-80’ kroner i netto inntekt, fordi sokken var ekstra billige nå. 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets bemerkninger: 



Møtedato  

 

Saksnummer 18/2020 

Saksbehandler Hildegunn 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn status ØHIL cup 

Bakgrunn:  
Styret ønsker en tettere oppfølging av cupen, for å sikre kompetansedeling i 
arrangørledd, samt regler knyttet til koronapandemien. 
 
Status fra Hildegunn: 
Cupstyret består av 
Andreas Weidemann Hertzenberg (2010) 
Hans Christian Felde (2010) 
Sylvia (2010) 
Erik Kardash 
 
 
Påmeldte lag: (det er lagt en begrensning på 8 lag pr årgang) 
Påmelding av ØHIL lag er gjort og påmeldingsstatus er: 
  
2013      3 lag er påmeldt og 5 plasser er ledige 
2012      8 lag er påmeldt og 0 plasser er ledige 
2011      6 lag er påmeldt og 2 plasser er ledige 
2010      8 lag er påmeldt og 0 plasser er ledige 
2009      8 lag er påmeldt og 0 plasser er ledige 
2008      6 lag er påmeldt og 2 plasser er ledige 
 
Sylvia og Erik har laget en vaktfordeling. 

Forslag til vedtak:  
- Tas til orientering 

 

Styrets bemerkninger: 
- Det må opprettes en smittevernansvarlig. Dette må på plass tidlig. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Møtedato  

 

Saksnummer 19/2020 

Saksbehandler Alle 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn sesongaktiviteter 

Bakgrunn:  
- Akademi for «nov-des 2020», er ikke blitt arrangert. 
- Akademi for «jan-feb 2021» 

o Jon E og Kristoffer tar initiativ 
- Skøyte Disco 

o Vi må følge med på smittereglene, normalt skulle dette vært 9 januar. 
- Vanning av Hoslebanen 

o Vi tar sikte på å få opp isen så raskt som mulig også følge oppdatert 
koronaregler 

- Barneidrett 
o Mandager 17 til 18 (uke 2 og uke 3) lønn dekkes av gren her skaffer jeg 

ungdomstrenere. ca 75 barn delt grupper a 20 (går fint ved siden av kampene 
som går. 

- Idrettsskole  
o Mandager Uke 1 til 6 Kl 18 til 19 ca 85 barn(må deles i grupper a 20) 

diskuterte med Torunn om den tiden 18 til 19 kunne være dugnad a-lag. 
Trenger ca 3 trenere og lønn dekkes av idrettskolen.  

- Ball lek  
o Onsdager kl 18 til 19 5/6 åringer ca 20 barn skaffer ungdomstrenere lønn 

dekkes av Torunn 
- Multisport uke blir diskutert i IU  

o første uka eller siste uka i sommerferien for de som er for gamle for 
fotballskolen. Flere klubber har arrangert dette med stor suksess. Her 
diskuterer vi om den skal ha spesifikke tider til de forskjellige idrettene eller 
kjøre felles ting. Her ser vi for oss aktiviteter med sykkel, bading, baseball, 
håndball, fotball, bandy i ishall mm. Kan ta en runde på dette på neste møte. 

 

Forslag til vedtak:  
- Vi må undersøke med DL ang bruk av Hoslebanen ref koronaregler når isen er klar 
- Lagledere kan innkalle til organisert aktivitet etter gjeldende regler 

 

Styrets bemerkninger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Møtedato  

 

Saksnummer 20/2020 

Saksbehandler Alle 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Innspill til IU og HS ang ØHIL som breddeklubb 

Bakgrunn:  
Det har vært diskusjoner i IU og innmeldt en sak til HS møte 101220 rundt organiseringen 
av aktivitet på tvers av idrettene for barne og ungdomsidrettene. 
 
Bandystyret har jobbet med et skriv og informasjon fra bandy som er vedlagt denne saken. 
 
Andreas deltar på HS møte og utfra diskusjonen der vurderer om skrivet har kommet frem 
til HS og hvordan vi evt. skal brukes videre 
 

Forslag til vedtak:  
Bandystyret har gjennomlest og er enig innholdet i brevet, samt viktigheten av få frem 
dette og ha diskusjoner rundt dette. 
 

Styrets bemerkninger: 
- Andreas melder tilbake etter HS møte 10.12.20 

 

 


