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Hovedstyremøte  
Tirsdag 20.03.18 kl. 2000 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

19 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

20 Presentasjon av styre og valgkomité Skule 

21 Evt. etterarbeid etter årsmøtet Sverre 

22 Eventuelt Skule 
 

 
 
Innkalt: 
Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Inviterte:  
Christian, Vibeke, Hanne (ny valgkomité) 
 
Tilstede:  
Christian, Vibeke, Hanne 
 
Kalender: 
 
Torsdag 3. mai kl. 1930 
Torsdag 7. juni kl. 1930  
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Møtedato 20.03.2018 

 

Saksnummer 19 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (08.03.2018) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling (uten saker til behandling) til møtet 20.03.2018 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 08.03.2018 og innkallingen til møtet 20.03.2018 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 20.03.2018 

 

Saksnummer 20 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av styre og valgkomité 

Orientering:  
 
Det sittende styret var ikke på valg/tok gjenvalg, men en ny valgkomité ble valgt inn.  
 
Hovedstyret og ny valgkomité presenterte seg selv.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Valgkomitéen oppfordres allerede nå til å sette seg inn i klubbens struktur og se etter potensielle nye 
ressurspersoner inn mot årsmøtet 2019. I dette arbeidet er det ønskelig med god spredning både i forhold 
til geografi og idretter, samt at kjønnsbalansen (flere kvinner) blir et fokusområde.  
 
Valgkomitéen oppfordres også til å delta på hovedstyremøter i løpet av året, når dette måtte passe.  
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Møtedato 20.03.2018 

 

Saksnummer 21 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Evt. etterarbeid etter årsmøtet 

Orientering:  
 
Det var ingen spesielle saker fra årsmøtet som trengte videre diskusjoner/aksjoner.  
 
Videre prosess rundt ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis ble diskutert. Hovedstyret/prosjektgruppen/daglig 
leder skal ha et møte med BIR 4. april. Hva som kommer ut av dette møtet vil bli retningsgivende for videre 
prosess. Raskt etter møtet med BIR, vil Skule på vegne av hovedstyret/klubben sende ut informasjon om 
prosjektet til våre medlemmer.  
 
I forbindelse med innsamlingsaksjonen, der det ble samlet inn 1.629.266,- fra privatpersoner/bedrifter, ble 
det laget vilkår for tilbakebetaling. Det er viktig at klubben følger opp disse vilkårene, men hovedstyret 
anser en endelig avgjørelse/prosess for dette etter at anleggsplanen 2019-2022 vedtas politisk (høsten 
2018).  
 
Sverre bes undersøke klubbens ansvar for rapportering til Skatteetaten ved en evt tilbakebetaling av bidrag 
til ØHIL idrettspark.  
Etterord: Solidus, som håndterer ordningen for skattefritak for slike bidrag for idrettslag, skriver:  
 
Vi kjører flere retterunder utover våren.Så hvis dette er avklart i mai, kan vi sende endringsmelding hvor 
innberettet gave blir satt til kr. 0,- 
 
Hvis dette ikke er avklart i mai, foreslår jeg at vi håndterer problemstillingen da.  
Å tilbakeføre skatteinnberettet beløp gitt tidligere år har vi ikke erfaring med fra tidligere, så da må vi undersøke 
mer. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://ohil.no/wp-content/uploads/2016/12/Vilkår-og-betingelser-innsamlingsaksjonen-ØHIL-Idrettspark-2020-12.06.17.pdf
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Møtedato 20.03.2018 

 

Saksnummer 22 

Saksbehandler Skule 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 
Ingen saker.  
 

 


