Øvrevoll Hosle IL
Fotball
11.februar 2016 kl 20

Idrett
Møtedato

Følgende møtte:
Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen.
I tillegg møtte sportslig leder Georg Dyngeland og adm.leder Kirsten Vanberg

Saksnr
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11

Sak
Godkjenning av innkalling og forrige referat
Rask inforunde, herunder;
- Status BDO Cup
- Vintertreningsavgift
- Møte med naboer
- Hva med Jar skole?
Målsetning/topp tre prioritering for 2016
Status og oppfølging av mandat for
arbeidsgruppene
Organisering og rekruttering av personer (styret
og arbeidsgruppene)
Økonomi
I etter kant av møteinnkalling ble forslag til sak
på årsmøtet spilt inn.
Årsrapport 2015
Planlegging av årgangsmøtene i mars/april
Info behov/publiseringsplan
Kursplan 2016
Eventuelt

Neste møter;
9. mars (må flyttes) – ny dato -> 10.mars kl 20
Tors 14. april kl 20
Tors 19. mai kl 20
Tors 16. juni kl 20 (kolliderer med HS-møte!)
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Ansvarlig
Tom

Tom
Terje
Tom
Gro

Tom
Kirsten
Georg

Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

Fotball
11.februar 2016
2-01
Tom Brinck-Mortensen
Beslutning
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Vedtak:

Innkalling og referat fra styremøte 1-2016 ble godkjent.
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

Fotball
11.februar
2-02
Alle
Orientering

Infosaker

Status ØHIL BDO cup 2016
Cupen er på «track». Første møte med cupstyret er avholdt, hovedsponsor er på plass,
invitasjoner er sendt ut.
Vintertreningsavgift
Deltager.no har fungert bra, det vil bli sendt faktura til de som ikke har betalt via deltager.no.
Møte med naboer på Hosle
Naboene er opptatt av sikkerhet og sanitærforhold. Georg følger opp alternativer for
sanitæranlegg: Tom følger opp overfor KSA om det er ok at også de trener uten kamplys.
Kay følger opp sikkerhetsaspektet. Støyaspektet er tidligere sjekket ut (målinger utført av
kommunen), men har kommet opp igjen. Sverre har denne dialogen. Fotballstyret ønsker å
strekke seg langt for å få et godt samarbeid med naboene.
Jar skole
Fotballstyret er av den oppfatning at man ikke bevisst vil rekruttere gutter fra Jar skole
treningstilbud i ØHIL da Frem 31 nå får ny fin bane og Jar skole tradisjonelt har sognet til denne
klubben. Hvis ikke Stabæk/ Frem 31 har et tilbud for jenter, vil ØHIL være et naturlig valg for
jenter fra Jar skole.
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Fotball
Møtedato
11.februar 2016
Saksnummer
2-03
Saksbehandler
Tom Brinck-Mortensen
Beslutning
Type sak
Saksnavn
Målsetning/ topp tre-prioriteringer for 2016
Bakgrunn:
Diskusjon rundt bordet. Følgende innspill ble spilt inn:
 Kommunikasjon/ omdømme
 Anlegg
 Involvere flere i styre og stell
 Økt fokus på guttesatsingen
 Mer fokus på bredde/ holde fokus på bredde, spesielt i overgangen fra 12-13 år
 Informasjon
 Bli bedre på de beste/ bli bedre på bredde
 Sponsorinntekter
 Bedre detaljstyring på økonomien (prosjektregnskap)

Vedtak:
Styret besluttet følgende topp tre-prioritering:
 Kommunikasjon/omdømme
o Det skal etableres nyhetsbrev 4 ganger årlig
 Involvere flere i styre og stell
 Sponsorinntekter og bedre styring på inntekter/ kostnader (prosjektregnskap)
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Fotball
Møtedato
11.februar 2016
Saksnummer
2-04
Saksbehandler
Terje Jansen
Beslutning
Type sak
Saksnavn
Status og oppfølging av mandat for arbeidsgruppene
Bakgrunn:
Mandat for de enkelte gruppene er klar. Oppfordringen fra Tom via ohil.no/ FB ga ingen nye
ildsjeler. Det er i midlertid viktig at gruppen setter i gang arbeidet snarest, eventuelt nye
ressurspersoner tas inn i gruppene når/ hvis de kommer.
Vedtak:
Gruppene vil da i første omgang bestå av de følgende:
 Økonomi: Kirsten og Gro
 Inntekter: Annette, Trond, Gisle, Erik og Espen (Sverre deltar i en oppstartsfase)
 Kommunikasjon: Terje, Herman, Tom og Kirsten
Arbeidet igangsettes snarest.
Styrets bemerkninger:
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Fotball
Idrett
11.februar 2016
Møtedato
Saksnummer
2-05
Saksbehandler
Tom Brinck-Mortensen
Beslutning
Type sak
Saksnavn
Organisering og rekruttering av personer
Bakgrunn:
Oppfordringen fra Tom via ohil.no/ FB ga ingen nye ildsjeler hverken til styret eller
arbeidsgrupper.
Vedtak:
Tom følger opp enkelte konkrete forslag. Georg følger opp om det er noen årgangsansvarlig som
er aktuelle for styret.
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Fotball
Møtedato
11.februar 2016
Saksnummer
2-06
Saksbehandler
Gro Fadum
Type sak
Orientering
Saksnavn
Status økonomi
Orientering:
Gro presenterte resultatregnskapet for 2015.
Fotballgruppen har store kostnader knyttet til omberamminger av kamper. Administrasjonen
følger opp at lagene blir informert om prosedyrene slik at dette kan begrenses. Resultatet viste et
underskudd på kr 162.000.
Det var et avvik (kr 35.000) mellom resultat og balanse og dette skyldes at en konto var falt ut (i
følge regnskapsfører) og medfører et større underskudd.
Kundefordringer pr 31.12.2015 inneholder kr 43.500 fra 2014 og tidligere år. Dette avskrives. Det
vil si at resultatet for 2014 etter korrigeringer er et underskudd på kr 240.000.
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

Fotball
11.februar 2016
2-07
Tom Brinck-Mortensen
Beslutning
Årsrapport 2015 inkl forslag fra Lasse Hermansen til årsmøtet

Årsmelding
Det skal utarbeides en årsmelding for den enkelte idrett til årsmøtet. Årsmeldingen fra 2014 benyttes
som et utgangspunkt.
Forslag til årsmøtet
Epost fra Sverre N: Det har kommet inn et forslag til årsmøtet allerede, og dette er en sak som kan påvirke
budsjettet for klubben/idretten for 2016. (Forslaget vil ikke inneholde et forslag til hvordan en evt tapt inntekt
skal dekkes, grovt anslag fra min side er at dette vil dreie seg om 200-300’ totalt sett). Som en del av
saksunderlaget for innmeldte saker til årsmøtet, tillegges det gjerne en innstilling/kommentar fra hovedstyret.
Til denne saken, er det fint om dere i idrettene også gir et innspill (kortfattet) dersom dere har en mening.
Dersom dere støtter forslaget, er det fint om dere inkluderer et forslag til hvor de tapte inntektene skal dekkes
inn. Ta gjerne en diskusjon i et møte/en mailrunde med styrene deres.
Historikk: Dette har vært opp til idrettene selv å avgjøre. For noen idretter har det vært vanskelig å skille
mellom hvem som skal slippe å betale aktivitetsavgift (mange «likestilte» trenere, andre roller rundt gruppene
som krever like mye/mer jobb, andre viktige roller (styremedlem, diverse utvalg).
Forslag til årsmøte i ØHIL
Framlagt av xx
Bakgrunn: Mange frivillige foreldre/foresatte gjør en formidabel jobb for ØHIL
Forslag: Alle som er hovedtrenere for sine egne barn bør slippe treningsavgiften for dem
Vedtak:
Årsmelding
Følgende har ansvar for å levere innhold til årsmelding i løpet av 18.februar:
 Anlegg – Kay
 Drift – Tom
 T15 (NB! Nytt navn!) – Terje
 Cuper – Anette
 Oppstart barnefotballen – Erik
 Sportslig – Georg
 Økonomi – Gro

Forslag til årsmøtet
Fotballstyret støtter ikke det fremlagte forslaget.
Utkast til formulering
Fotballstyret er av den oppfatning at den enkelte idrett selv må bestemme hvorvidt noen skal få
fritak for treningsavgift. Fotballstyret støtter derfor ikke det fremlagte forslaget.
Tapte inntekter i forbindelse med fritak for treningsavgift vil for fotballgruppen måtte dekkes inn
ved en økning i treningsavgift for de resterende spillerne. Vi anslår at dette vil medføre en 10%
økning i treningsavgift for disse.
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Fotballstyret er opptatt av å holde treningsavgiftene på et sunt nivå og ser også utfordringen
knyttet til andre bidragsytere i styret, komiteer og andre vesentlige bidragsytere rundt en årgang,
og er derfor imot dette forslaget. Som trener i barnefotballen deltar man på en dugnad, og det
forutsettes at alle bidrar med det man er god på, det være seg som trener, årgangsansvarlig,
sosialsjef, cupsjef eller lignende. Fotballgruppen ønsker å videreføre utdanningsløpet for frivillige
og ubetalte foreldretrenere.
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Fotball
Møtedato
11.februar 2016
Saksnummer
2-08
Saksbehandler
Erik Evensen
Type sak
Orientering
Saksnavn
Planlegging av årgangsmøtene i mars/ april
Orientering:
Det planlegges årgangsmøter i mars/april.
Terje lager agenda. Tema som må inn er bøter for omberamming av kamper.
Møtene gjennomføres av Georg og Herman med en representant fra styret til stede.
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Fotball
Møtedato
11.februar 2016
Saksnummer
2-09
Saksbehandler
Kirsten Vanberg
Type sak
Orientering
Saksnavn
Informasjonsbehov/ publiseringsplan
Orientering:
Kirsten orienterte om publiseringsplan for ohil.no/fotball (deles på Fotballs FB-side).
Det er hensiktsmessig med en plan for hva som skal publiseres for å sikre jevn informasjonsflyt.
Det planlegges også en oversikt over viktige hendelser for trenere/ årgangsansvarlige i
forbindelse med seriestart.

Styrets bemerkninger:
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Idrett
Fotball
Møtedato
11.februar 2016
Saksnummer
2-10
Saksbehandler
Georg Dyngeland
Type sak
Orientering
Saksnavn
Kursplan 2016
Orientering:
Georg presenterte plan for treneroppfølging/ kurs i 2016. Styret stilte seg positivt til planen, men
ønsker at også kurs/ opplegg for dommerne skal inkluderes i planen.
Mentraltrening
Et opplegg for mentaltrening ble også presentert. Styret ønsker at Georg innhenter referanser og
konkretiserer målgruppe. Videre oppfølging/ avklaring gjøres av Tom, Georg og Kirsten.
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

Fotball
11.februar 2016
2-11
Orientering
Eventuelt

Neste styremøte er flyttet til torsdag 10. mars kl 20.
Styrets bemerkninger:
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