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Saksnummer Sak Ansvarlig 
020908-01 Rutiner og mal for styresaksarbeid Sverre 
020908-02 Organisasjonsutvikling i ØHIL Otto 
020908-03 Økonomi I Hanne 
020908-04 Økonomi II – Fordeling av 

overskudd 
Sverre 

020908-05 Valgkomitéer for undergruppene Sverre 
020908-06 Strategi/budsjettsamling høsten 08 Sverre 
020908-07 Kunstisbane Sverre (bandy) 
020908-08 Draktfarger ØHIL Sverre (bandy) 
020908-09 Rutiner utleie av salen Hanne 
020908-10 ØHIL Idrettens dag Sverre 
020908-11 Oppstart Fotball/Idrettsskolen 

2002/2003 
Sverre 

020908-12 Oppdatering av vedtekter Sverre 
020908-13 Møtekalender fram mot årsmøtet Sverre  
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-01 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Rutiner og mal for styresaksarbeid 
Bakgrunn:  
 
For å effektivisere styremøter, ha et godt dokumentert grunnlag for beslutninger, samt å være 
mer åpne på hva som foregår i hovedstyret/undergruppene, kommer her et forslag til nye rutiner 
og mal for styresaksarbeid i klubben. Forslaget er i første omgang tenkt på for hovedstyret, men 
det er også ønskelig med tilsvarende organisering av undergruppene.  
 

 Møtekalender for alle styremøtene ligger ute på våre nettsider, www.ohil.no. 
 To typer saker behandles i styret; orienteringssaker og beslutningssaker. 
 Saker som ønskes tatt opp på styremøtene må meldes senest én uke før. 
 Fullstendig saksliste er klar 3 dager før møtet og legges ut på www.ohil.no.  
 Sakene som skal behandles er skrevet i dette formatet (denne saken) og sendes 
styremedlemmene samtidig som sakslisten legges ut på nettet.  
 Eventuell tilleggsinformasjon til sakene legges fram på styremøtene. 
 Daglig leder har ansvaret for saksunderlag og forslag til vedtak, i samarbeid med styrets 
medlemmer i tråd med ansvarsområder/kompetanse. I saker der Daglig leder er inhabil, 
har styreleder dette ansvaret. (I undergruppene vil styreleder/styresekretær ha dette 
ansvaret.) 
 Det vil ikke skrives referat fra møtene, kun vedtaksprotokoll i samsvar med sakslisten. 
Denne legges tigjengelig på www.ohil.no . 
 Saker som ikke skal protokollføres eller stå i sakslistene er de som omhandler 

 Personalsaker 
 Saker som omhandler enkeltpersoner 
 Saker med administrativt innhold som ikke er ment for allmenn innsyn 
 Saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs 

konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende klubber 
øres som et eget vedlegg og arkiveres sammen medSlike saker protokollf  vedtaksprotokollen, 

men altså ikke på www.ohil.no . I sakslistene omtales slike saker som ”Intern styresak”. 
Vedtak:  
 
Styret innfører ny mal for styresaksarbeid, endelig vedtak om detaljer tas i styremøtet 
28.10.2008. 
Styrets bemerkninger: 
 

- Forslaget til vedtak må være kort og konkret 
- Punktet som het ”Daglig leders innstilling” gjøres om til ”Styrets bemerkninger” ettersom 

de fleste av sakene og forslagene til vedtak allerede er gjort av Daglig leder.  
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-02 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Organisasjonsutvikling i ØHIL 
Bakgrunn:  
 
Etter sammenslåingen mellom klubbene for snart et år siden, er det fortsatt en del brikker som 
ikke er på plass. Sverre har etterlyst behovet for et sett med retningslinjer for hvilke 
ansvarsområder som ligger hos administrasjon, undergrupper og utvalg. Otto har laget et utkast 
til retningslinjer, vedlegg 020908b. 
 
Vedtak: 
 
Forslaget til retningslinjer for driften av ØHIL sendes ut til hovedstyre og undergrupper. Disse gås 
gjennom på Plan- og strategisamlingen punkt for punkt, med eventuelle bemerkninger, og vedtas. 
Styrets bemerkninger: 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-03 
Saksbehandler Hanne Harsem 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Økonomi I 
Orientering:  
 
Vedlegg 020908a viser klubbens økonomiske aktivitet og balanse pr. 01.08.2008. Som det 
kommer fram har klubben en god økonomisk styring og likviditet. 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-04 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Økonomi II – Fordeling av overskudd 
Bakgrunn:  
 
Sverre Nordby har i vårhalvåret blant annet jobbet med 4 prosjekter som har gitt store overskudd 
for klubben. Dette er NM-kampen mot Strømsgodset, Spillerutviklingen, Fotballskolene og 
Sponsorer. Alle prosjektene er knyttet til fotball, men mye av arbeidstiden er gått med til disse. I 
og med at situasjonen er ny, med en fast ansatt, er det nødvendig å enes om en fordeling av 
overskuddet mellom klubb og undergruppe. Dersom overskuddet deles i to, vil de ulike 
prosjektene gi denne fordelingen. 
 
ØHIL Fotball  
NM-kamp ØHIL-Strømsgodset 9157
Spillerutvikling vår 2008 29865
Fotballskole vår 2008 43237
Sponsorer vår 2008 132130
 214389
ØHIL sentralt  
NM-kamp ØHIL-Strømsgodset 9157
Spillerutvikling vår 2008 29865
Fotballskole vår 2008 43237
Sponsorer vår 2008 132130
 214389
  

 
Forslaget om å dele slike overskudd i to er også gitt til fotballstyret, som støttet det i denne 
omgang, men som ønsker en debatt om tilsvarende fordelinger når vi i høst inviterer til 
Strategi/budsjettsamling. 
Vedtak:  
 
For inneværende år fordeles slike prosjekter likt mellom klubben sentralt og undergruppene. På 
Plan- og strategisamlingen tas dette opp som et eget punkt.  
Styrets bemerkninger: 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-05 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Valgkomitéer for undergruppene 
Bakgrunn:  
 
Undergruppene er usikre på hvordan klubben ønsker at undergruppene skal gjennomføre 
årsmøter og hvordan undergruppenes styrer skal velges. Fotballen har foreslått at klubben har én 
valgkomité som foreslår kandidater til undergruppenes styrer.  
 
For de andre undergruppene virker det som om det å besette styrene har gått greit. For fotballen 
var det en tyngre prosess, og det ble stilt spørsmål ved om det er riktig at undergruppenes styrer 
selv besetter kommende styrer. 
Vedtak:  
 
I dokumentet for Oppgave og ansvarsfordelingen i ØHIL, lager hver undergruppe en kort 
beskrivelse av styrets arbeid og ansvarsoppgaver for hvert enkelt styremedlem. Undergruppenes 
styrer velges på klubbens Årsmøte i mars. De av undergruppene som tidligere har hatt årsmøter 
omdefinerer disse til å angjelde det sportslige, slik at alle undergruppenes styrer velges på 
klubbens årsmøte. Hvordan styrene skal velges, diskuteres og vedtas på Plan- og 
strategisamlingen 1. november.  
Styrets bemerkninger: 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-06 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Strategi/budsjettsamling høsten 08 
Bakgrunn:  
 
Både hovedstyret og undergruppene var godt fornøyde med resultatet fra Strategisamlingen i 
januar, og det er lovet at vi i høst skal gjennomføre en Strategi/budsjettsamling denne høsten. 
Vedtak:  
 
Dato for samlingen er satt til lørdag 1. november. Undergruppene er invitert med 2 
representanter, fortrinnsvis leder og økonomiansvarlig. Agenda for samlingen bestemmes på 
neste styremøte.  
Styrets bemerkninger: 
 
På grunn av ønsket innhold er det beste navnet Plan- og strategisamling. 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-07 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Kunstis 
Bakgrunn:  
 
Bandygruppen er veldig opptatt av at klubben får egen kunstis på Hosle. De mener og tror at et 
fokus på både kunstgress og kunstis vil gjøre det vanskelig å få gjennomført begge. De ønsker at 
styret går inn for kunstis som det prioriterte prosjektet.  
 
Innspill på mail:  
Til administrasjonen og hovedstyret i Øvrevoll Hosle I.L. 
Vi drøftet kunstissituasjonen på styremøte i bandyavdelingen igår.  Et samstemmig styre ønsker - "krever"  at 
klubben ved hovedstyret nedfeller som en klar målsetting og arbeidsoppgave - ikke bare en visjon - å etablere 
egen kunstisbane i løpet av 2009(!). 
Mvh 
Petter Mortvedt, formann i bandyavdelingen  
Vedtak: 
 
Beslutningsgrunnlaget for om dette er et prosjekt som klubben skal gå inn for, må gjøres grundig 
av undergruppen, bandy. Når dette forprosjektet presenteres for hovedstyret og 
anleggskomitéen, kan evt. videre stadier i prosjektet planlegges.  
Styrets bemerkninger: 
 
Styret er i utgangspunktet positive til kunstis på Hosle. Det er de økonomiske sidene ved 
prosjektet, både byggingen, men også framtidig drift, som foreløpig er mest usikkert.   
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-08 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Draktfarger ØHIL 
Bakgrunn:  
 
Bandygruppen har vært motstander av hvite drakter av ulike årsaker. På den ene siden er det 
mange andre lag som har hvitt som hovedfarge, de mener at det er vanskelig å se hvite spillere 
på isen.  De har de siste par årene investert store beløp i gule og blå drakter. Vi har bestemt å 
beholde gule og blå drakter denne sesongen, av to grunner. Først og fremst ville ikke 
leverandørene rekke å lage draktene ferdige og i tillegg kan vi da bruke denne sesongen på å 
avgjøre hva vi bestemmer oss for i sesongen 2009/2010.  
 
Vedtak:  
 
En avgjørelse om draktfarger for Bandy tas mot slutten av inneværende sesong. Styret fastholder 
gjeldende drakter for håndball og fotball, på grunnlag av at dette er en standarddrakt fra Umbro. 
Styrets bemerkninger: 
 
Klubbens nye hovedfarge er hvit. Det ble vurdert å spesialbestille hvite drakter, med den nye 
logoens grønnfarge i seg. På grunn av logistikken er det viktig å benytte en standard-drakt, da 
spesialbestillinger tar lang tid og er mer kostbare.  
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-09 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Rutiner utleie av salen 
Bakgrunn:  
 
Vi har fått nytt gulv i salen på klubbhuset på Hosle. Vi leier ut salen nesten hver helg og for å 
holde standarden på gulvet og salen generelt er det ønskelig med visse restriksjoner. 
Vedtak:  
 
Vi leier ikke ut til arrangementer som avholdes av personer yngre enn 25 år. Hanne Harsem 
utarbeider et sett med retningslinjer som blir gjort kjent for alle leietakere. 
Styrets bemerkninger: 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-10 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn ØHIL Idrettens dag 
Bakgrunn:  
 
Hosle IL har tidligere arrangert Hosleidrettens dag, med formål å vise fram klubbens idretter og 
vise vår bredde og oppfordre til allsidighet. I fjor ble dette ikke gjennomført, på bakgrunn av mye 
arbeid rundt fusjonen. 
Vedtak:  
 
Vi setter av datoen lørdag 18. oktober til ØHIL-dagen 2008. Hanne Harsem organiserer dagen og 
delegerer det sportslige innholdet til undergruppene.  
Styrets bemerkninger: 
 
Styrets medlemmer setter av dagen for å kunne bidra på selve dagen, men ikke i forkant av 
arrangementet. 

 
 

 1



 
Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-11 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Oppstart Fotball/Idrettsskolen 2002/2003 
Orientering:  
 
Vi har nå startet med fotball for 1. klassingene og har satt opp fire treninger på kunstgress, samt 
en Nybegynnerturnering på Jarmyra 20. september. Det har vært veldig god respons fra 
foreldregruppen, som virker ressurssterk. Ca 60 stilte til første treningsdag. 
 
Vi har startet opp høstens semester av Idrettsskolen (2002 og 2003). Det har vært et skifte i 
styret, og det ser ut til å fungere veldig bra. Ca 100 er påmeldt. Vi har til nå ikke hatt en egen 
gruppe på Grav skole (for tidligere ØB-barna), men vurderer dette.  
 
Sverre har også begynt planleggingen av en gym-gruppe for de som er under 5 år. Dersom det er 
kapasitet i gymsalene, vil vi prøve dette fra etter jul.  
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-12 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Endring av vedtekter 
Bakgrunn:  
 
På bakgrunn av sammenslåingen av klubbene, kreves det at klubben vedtar nye vedtekter.  
Vedtak:  
 
Øivind Gladsø går gjennom gjeldene vedtekter og legger fram et forslag til beslutning på neste 
styremøte.  
Styrets bemerkninger: 
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Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

Møtedato 02.09.2008 
Saksnummer 020908-13 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Møtekalender fram mot årsmøtet 
Bakgrunn:  
 
For å få flest mulig på plass til styremøtene er det ønskelig å fastsette møtedatoer fram til 
Årsmøtet i mars 
Vedtak:  
 
Møtekalender fram mot Årsmøtet gjøres på neste styremøte, som blir mandag 28. oktober.  
Styrets innstilling: 
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1.0 Innledning 
 
Dette dokumentet har til hensikt å regulere en ønsket fordeling av oppgaver og ansvar mellom 
Hovedstyret, undergrupper, utvalg, administrasjon og klubbens medlemmer, inkludert deres 
foresatte der det er relevant (medlemmer under 18 år). Det etterfølgende beskriver med andre 
ord i overveiende grad hvordan det frivillige arbeidet organiseres i klubben. 
 
Klubben har et Hovedstyre (HS) bestående av 10 medlemmer. HS har det overordnede 
ansvaret for klubbens samlete aktiviteter. 
 
ØHIL er organisert med en administrasjon bestående av en fulltidsansatt daglig leder som har 
det administrative og sportslig ansvaret i klubben (DSL), samt en klubbsekretær i 50 % stilling 
til å ivareta løpende administrative oppgaver. Dette representerer en begrenset 
arbeidskapasitet, hvilket betyr at den overveiende delen av klubbens samlede oppgaver 
knyttet til drift og utvikling av sportslige aktiviteter, vedlikehold og utvikling av anlegg og all 
annen aktivitet i relasjon til drift av klubben, må dekkes av frivillig innsats fra klubbens 
tillitsvalgte, trenere, oppmenn og medlemmer og/eller deres foresatte. 
 
ØHIL har valgt en struktur hvor hver sportsgren er organisert i en undergruppe med 
fordelingen Fotball, Bandy, Håndball, Langrenn, Hopp/kombinert, Soft-/Baseball og 
Idrettsskolen. Alle idrettene har et selvstendig valgt styre til å ivareta det ansvaret og de 
oppgavene klubben har definert for den spesifikke idretten og for klubben generelt. 
 
ØHIL har i tillegg en struktur av utvalg som i utgangspunktet er delt inn i Arrangement, 
Sportsavisen, Sport, Anlegg, Sponsor og Best i Bærum som har klart definerte oppgaver og 
ansvar og fungerer som støttefunksjoner til administrasjonen i klubben. 
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2.0  Hovedstyret 
 
2.1  Oppgaver og ansvar som er tillagt og/eller skal besluttes av HS 
 

 Beslutte overordnet strategi for klubben 
 Godkjenne foreslått strategi for de enkelte undergruppene og sikre samsvar med 
klubbens overordnete mål og strategier 

 Initiere og/eller godkjenne endringer i strukturen i klubbens undergrupper og utvalg 
 Etablere retningslinjer for klubbens aktiviteter og sikre at disse er fundamentert i en 
omforent filosofi og verdigrunnlag 

 Sikre at gode prosesser er utarbeidet for klubbens kjerneaktiviteter 
 Godkjenne aktivitetsplaner og budsjetter for undergrupper, utvalg og klubben totalt 
 Sikre gode rutiner og prosedyrer for regnskap og økonomistyring 
 Godkjenning og oppfølging av regnskapene 
 Godkjenne vesentlige avtaler  

o Hovedsponsorer 
o Utstyrsavtaler 
o Større leiekontrakter 
o Vesentlige samarbeidsavtaler med andre klubber og organisasjoner 
o Humanitære arbeider/bidrag og ikke sportslige forpliktelser 

 Behandle og godkjenne investeringer i anlegg og utstyr. Med investeringer menes også 
forpliktelser organisert i leasing- eller leieavtaler. Alle beløp over 10.000 NOK skal 
forelegges HS for godkjenning. 

 Godkjenne ansettelsesavtaler med hovedtrenere og tilsvarende sentrale 
støttefunksjoner for de enkelte idrettene der dette er aktuelt. 

 Andre forpliktelser av materiell karakter, som finansielle forhold og lignende. 
 Følge opp at valgkomiteen for HS arbeider i henhold til definerte rammer og tidsfrister. 
 Sikre at alle undergruppene nominerer sine respektive valgkomiteer og at de arbeider 
mot klubbens årsmøter. 

 
2.2  Oppgavefordeling i HS 
 
HS fordeler ansvaret for enkelte oppgaver på sine valgte medlemmer. Enkelte oppgaver vil 
være organisert gjennom et utvalg. Her kan HS vær representert ved leder av eller som 
medlem av utvalget. Fordelingen av oppgavene gjennomføres på et ordinært styremøte, 
senest innen 14 dager etter gjennomført årsmøte. Informasjon om dette fordeles til klubbens 
tillitsvalgte (her: HS, styrene i gruppene og utvalgene) og legges ut på www.ohil.no. 
 
Oppgavefordelingen er som følger 
 
Leder  : Møteleder, strategi, struktur, prosesser og rutiner, media, samf. kontakt 
Nestleder : Møteleder, årsberetning.  Sponsorutvalget - leder 
Økonomi : Økonomirutiner og økonomisystemer, regnskap. Leder økonomiutvalget 
medlem 4 : Anleggsutvalget – medlem.  
Medlem 5 : Sportsavisen - leder 
Medlem 6 : Arrangementer – leder  
Medlem 7 : ”Best i Bærum” satsningen. 
Medlem 8 : T-15 
Medlem 9 : Sportslige utvalget – Medlem. HS definerer fokusidretter 
medlem 10 : Sportslige utvalget – Medlem. HS definerer fokusidretter 
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3.0 Daglig og Sportslig leder (DSL) har følgende oppgaver og ansvar: 
 

 Det overordnete administrative ansvaret for klubben. Dette innebefatter alle 
administrative oppgaver som naturlig hører til driften av en idrettsforening. 

 Det overordnete sportslige ansvaret for klubben. 
 Utarbeide overordnete strategier for klubben i samarbeid med Hovedstyret.  
 I samarbeid med Hovedstyret koordinere strategiarbeidet i undergruppene. 
 Utarbeide budsjett og årsplaner for klubben i samarbeid med Hovedstyret og alle 
undergrupper og utvalg. 

 Bindeledd mellom klubben, undergruppene (fotball, bandy etc) og de til enhver tid 
definerte utvalg (sponsor, anlegg etc). 

 Trenere og lagledere fotball 
o Ansvaret for å få på plass kvalifiserte trenere og lagledere for alle lag.  
o Ansvarlig for utvikling og kvalifisering av trenere og lagledere.   
o Ansvarlig for regulære trenersamlinger.  

 Ansvaret for klubbens fotballskoler og spillerutviklingen. 
 Følge opp at klubbens øvrige idretter har dekket sitt behov for trenere og ledere på alle 
lag og nivåer.  

 Gjennomføre og koordinere innkjøp og fordelig av utstyr til lag/utøvere i ØHIL. Arbeidet 
skal skje i samarbeid med undergruppene og skal skje i samsvar med besluttede 
retningslinjer for design og profil, og i henhold til gjeldende utstyrsavtaler.   

 Ansvar for å skaffe klubben årlige sponsorinntekter og inntekter fra sportslige og 
utenomsportslige aktiviteter. Det inntektsgivende arbeidet skal foregå i samarbeid med 
Hovedstyret med støtte fra aktuelle utvalg og undergrupper.  

 Løpende kontakt med kommunale myndigheter, idrettsorganisasjoner og andre 
instanser som er sentrale for driften og utviklingen av klubben. 

 Markeds- og kommunikasjonsoppgaver knyttet til klubbens drift. 
 
4.0 Gruppene 
 
4.1 Generelt 
 
De enkelte gruppene skal organiseres med et eget styre, tilpasset den idretten de har ansvaret 
for. Styret i den enkelte idretten nomineres av en egen valgkomité og velges på klubbens 
ordinære årsmøte i mars. 
 
Hver av gruppene har hovedansvar for planlegging, organisering, tilrettelegging, 
gjennomføring og drift av de enkelte idrettene i samsvar med de retningslinjer klubben har 
vedtatt og de budsjetter som er besluttet for idretten.  
 
Gruppenes styrer skal settes sammen etter behov. Det er imidlertid et krav om at hvert styre 
har et minimum av 3 faste medlemmer og at de har følgende posisjoner. 
 

 Leder 
 Økonomiansvarlig 
 Sportslig ansvarlig 
 

De større idrettene bør tilstrebe et større styre, for å sikre kvaliteten i sentrale oppgaver. 
Oppgavene bør være tydelig definerte med en ansvarlig person i styret. Slike oppgaver kan 
omfatte 
 

 Planlegging og disponering av tilgjengelige anlegg 
 Kommunikasjon med tillitsvalgte og medlemmer/foresatte 
 Arrangementer for egen idrett og bidrag til arrangementer som klubbmedlem 
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 Oppgaver klubben tillegger gruppene og medlemmene. Dette kan være knyttet til 
regulære oppgaver, arrangementer, vedlikehold av anlegg og utstyr, orden og renhold 
og lignende 

 
4.2 Felles for alle idrettene 
 
Følgende oppgaver skal løses av hver enkelt gruppe 
 

 Tilrettelegge for planlegging, organisering, gjennomføring og drift av sin respektive 
idrett. 

 Planlegge aktiviteten for påfølgende år. Legge dette fast i et budsjett som behandles i 
eget styre og fremmes for HS for endelig beslutning. 

 Sørge for oppdaterte lister over aktive medlemmer og tillitsvalgte i samarbeid med 
klubbsektretær. 

 Ved behov for større anleggsinvesteringer (over 10.000 NOK), utarbeide 
beslutningsunderlag og fremme forslaget for HS. 

o Ved større investeringer skal gruppen fremme forslag til HS med forespørsel om 
realitetsbehandling av saken. Dette skal gjøres i samarbeid med 
Anleggsutvalget. Beslutter HS at prosjektet realitetsbehandles, etablerer 
gruppen et prosjektutvalg i samarbeid med Anleggsutvalget og utarbeider et 
komplett underlag for endelig beslutning i HS. Kravet til detaljering og endelig 
fremdriftsplan med forutsetninger avklares med HS i forbindelse med 
avklaringen om realitetsbehandling. 

 Utvikling/utdannelse av trenere og andre tillitsvalgte i samarbeid med DSL. 
 Etablere en struktur med årgangsansvarlige personer. Denne personen kan/bør være 
en ledende trener i pågjeldende årgang. Personen skal ha ansvar for en harmonisert og 
uniformert utvikling av årgangen i tråd med de retningslinjer klubben gir både sportslig 
og administrativt. Personen skal videre legge til rette for kommunikasjon på tvers i 
årgangen (innen idretten og samt, samarbeide og kommunisere med klubbledelsen og 
ansvarlige personer for andre årganger. 

 Etablere et eget sportsutvalg under ledelse av en i gruppens styre. 
 Lederen av sportsutvalget i gruppen er fast medlem i klubbens sportsutvalg. 
 Skrive innlegg til Sportsavisen. 

 
De etterfølgende punktene tar for seg det som er spesielt for den enkelte idrett relatert til 
oppgave- og ansvarsfordeling i klubben. 
 
4.3  Fotball 
 
Alle oppgaver knyttet til driften av fotball i ØHIL tilhører ansvaret til fotballgruppen under 
ledelse av fotballstyret. 
 
Det står fritt for fritt for fotballstyret å etablere en struktur innen gruppen som optimaliserer 
driften. HS påberoper seg å bli hørt hvis strukturendringene er fundamentale. Dette for å sikre 
en noenlunde lik organisering i klubben på lavere nivåer. 
 
Fotballstyret består av følgende personer, med respektive ansvarsoppgaver… 
 
4.4 Håndball 
 
Alle oppgaver knyttet til driften av håndball i ØHIL tilhører ansvaret til håndballgruppen under 
ledelse av håndballstyret. 
 



 
 
 

Revisjon 0,5 SN 190908  6

Det står fritt for fritt for håndballstyret å etablere en struktur innen gruppen som optimaliserer 
driften. HS påberoper seg å bli hørt hvis strukturendringene er fundamentale. Dette for å sikre 
en noenlunde lik organisering i klubben på lavere nivåer. 
 
Håndballstyret består av følgende personer, med respektive ansvarsoppgaver… 
 
4.5 Bandy 
 
Alle oppgaver knyttet til driften av bandy i ØHIL tilhører ansvaret til bandygruppen under 
ledelse av bandystyret. 
 
Det står fritt for fritt for bandystyret å etablere en struktur innen gruppen som optimaliserer 
driften. HS påberoper seg å bli hørt hvis strukturendringene er fundamentale. Dette for å sikre 
en noenlunde lik organisering i klubben på lavere nivåer. 
 
Bandystyret består av følgende personer, med respektive ansvarsoppgaver… 
 
4.6 Langrenn 
 
Alle oppgaver knyttet til driften av langrenn i ØHIL tilhører ansvaret til langrennsgruppen 
under ledelse av langrennsstyret. 
 
Det står fritt for fritt for langrennsstyret å etablere en struktur innen gruppen som 
optimaliserer driften. HS påberoper seg å bli hørt hvis strukturendringene er fundamentale. 
Dette for å sikre en noenlunde lik organisering i klubben på lavere nivåer. 
 
Langrennsstyret består av følgende personer, med respektive ansvarsoppgaver… 
 
4.7 Hopp/kombinert 
 
Alle oppgaver knyttet til driften av hopp/kombinert i ØHIL tilhører ansvaret til hopp/kombinert-
gruppen under ledelse av hopp/kombinert-styret. 
 
Det står fritt for fritt for hopp/kombinert-styret å etablere en struktur innen gruppen som 
optimaliserer driften. HS påberoper seg å bli hørt hvis strukturendringene er fundamentale. 
Dette for å sikre en noenlunde lik organisering i klubben på lavere nivåer. 
 
Hopp/kombinert-styret består av følgende personer, med respektive ansvarsoppgaver… 
 
4.8 Soft-/baseball 
 
Alle oppgaver knyttet til driften av Soft-/Baseball i ØHIL tilhører ansvaret til Soft-/Baseball-
gruppen under ledelse av Soft-/Baseball-styret. 
 
Det står fritt for fritt for Soft-/Baseball-styret å etablere en struktur innen gruppen som 
optimaliserer driften. HS påberoper seg å bli hørt hvis strukturendringene er fundamentale. 
Dette for å sikre en noenlunde lik organisering i klubben på lavere nivåer. 
 
Soft-/Baseball-styret består av følgende personer, med respektive ansvarsoppgaver… 
 
4.9 Idrettsskolen 
 
Alle oppgaver knyttet til driften av Idrettsskolen i ØHIL tilhører ansvaret til Idrettsskolen under 
ledelse av Idrettsskolens styre. 
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Det står fritt for fritt for Idrettsskolens styre å etablere en struktur innen gruppen som 
optimaliserer driften. HS påberoper seg å bli hørt hvis strukturendringene er fundamentale. 
Dette for å sikre en noenlunde lik organisering i klubben på lavere nivåer. 
 
Idrettsskolens styre består av følgende personer, med respektive ansvarsoppgaver… 
 
5.0 Utvalg 
 
Klubben har opprettet en rekke faste utvalg. Disse utvalgene utnevnes av HS i samarbeid med 
de enkelte sportsgruppene. Deres virke er som støttefunksjon til DSL i sin ledelse av klubben 
og til de enkelte gruppene direkte i deres drift av den enkelte idretten. 
 
Utvalgene skal som støttefunksjon, ta det fulle ansvaret for den oppgaven de er tildelt. Dette 
omfatter planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av det definerte ansvaret. Utvalget kan 
også fungere som rådgiver til DSL, men HS påpeker at dette er i særlige, spesifiserte tilfelle. 
Hensikten er at utvalgene skal ta ansvaret for å løse oppgaver for derigjennom avhjelpe DSL 
og samtidig øke klubbens kapasitet til å ta fatt i oppgaver og problemstillinger og få dem løst 
til det beste for klubbens medlemmer 
 
5.1 Sport 
 
Dette er klubbens viktigste utvalg. Det har ansvaret for å legge til rette for klubbens 
hovedformål; optimal ”produksjon” av idrett innenfor de rammer og retningslinjer som er lagt 
fast, basert på de mål klubben har satt i sine strategi- og budsjettprosesser. En viktig oppgave 
vil være å koordinere best mulig mellom klubbens ulike idretter, og da spesielt i overgangene 
mellom idrettenes kjernesesonger. DSL er leder av sportsutvalget. HS stiller med 2 
medlemmer i utvalget. Hvert medlem har ansvar for oppfølging av og kontakt til spesifiserte 
grupper.Hver gruppe utnevner en fast representant fra sine respektive styrer som fast medlem 
i sportsutvalget. Alle gruppene skal være representert. Sportsutvalget vil ha møter i oktober, 
februar og mai. 
 
5.2 Anlegg 
 
Anleggsutvalget har ansvaret for alle klubbens anlegg. Dette omfatter ikke anlegg som leies, 
men det vil omfatte utstyr som leies til drift og vedlikehold av anleggsmassen. 
 
Utvalget vil bestå av minimum 3 medlemmer.  
 

• Leder – velges av HS 
• Medlem 1 – velges av HS 
• Representant fra HS 

 
Det står utvalget fritt å selv velge flere medlemmer. Det står utvalget fritt å organisere/fordele 
oppgaver og ansvar mellom dets medlemmer. Det står utvalget fritt til å lage en struktur av 
støttefunksjoner for å løse de løpende oppgavene. Utvalget må i samarbeid med HS og 
gruppene lage et anleggsbudsjett. HS godkjenner budsjettet. Utvalget rapporterer til HS 
 
5.3 Arrangement 
 
Utvalget har hovedansvar for alle klubbens arrangementer (cuper, konkurranser, renn, 
julemarked, ØHIL dagen etc). Utvalget skal organisere opp de enkelte arrangementene selv, 
eller sørge for at ansvaret fordeles til en oppnevnt arrangementskomité eller til en av 
gruppene. 
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Når det avholdes turneringer i en av klubbens idretter skal arrangementskomiteen 
kvalitetssikre arrangementet, men hovedansvaret ligger hos den enkelte gruppe (eksempel: 
Idrettsskolen arrangerer Idrettsskolenturneringer) 
 
Utvalget vil bestå av minimum 3 medlemmer.  
 

 Leder – velges av HS 
 Medlem 1 – velges av HS 
 Representant fra HS  

 
Det står utvalget fritt å selv velge flere medlemmer. Det står utvalget fritt å organisere/fordele 
oppgaver og ansvar mellom dets medlemmer. Det står utvalget fritt til å lage en struktur av 
støttefunksjoner for å løse de løpende oppgavene. Utvalget rapporterer til HS. 
 
5.4 Best i Bærum 
 
Utvalget vil bestå av minimum 3 medlemmer.  
 

 Leder – velges av HS 
 Medlem 1 – velges av HS 
 Representant fra HS  

 
Det står utvalget fritt å selv velge flere medlemmer. Det står utvalget fritt å organisere/fordele 
oppgaver og ansvar mellom dets medlemmer. Det står utvalget fritt til å lage en struktur av 
støttefunksjoner for å løse de løpende oppgavene. Utvalget rapporterer til HS. 
 
5.5 Sportsavisen 
 
Utvalget er avisens redaksjon. Redaksjonen ledes av ansvarlig medlem fra HS. Redaktøren 
organiserer opp redaksjonen og rapporterer til HS. Det redaksjonelle innholdet avstemmes 
med styres leder og nestleder. 
 
5.6 Sponsor 
 
Utvalget vil bestå av minimum 3 medlemmer.  
 

 Leder – nestleder i HS 
 Medlem 1 – velges av HS 
 Medlem 2 – velges av HS 

 
Det står utvalget fritt å selv velge flere medlemmer. Det står utvalget fritt å organisere/fordele 
oppgaver og ansvar mellom dets medlemmer. Det står utvalget fritt til å lage en struktur av 
støttefunksjoner for å løse de løpende oppgavene. Utvalget rapporterer til HS. 
 
5.7 Særskilte prosjekter 
 
HS kan definere særskilte prosjekter og eller oppgaver de ønsker å drive og følge opp. HS har 
definert T15 som et slikt prosjekt. T15 har som mål å bringe kvinnefotballen i klubben til 
toppserien i år 2015. Prosjektet er ledet av DSL, har en representant med fra HS og 
organiseres ut over dette med personer som er ressurspersoner i relasjon til prosjektet. 
 
Tilsvarende utvalg etableres etter behov. For eksempel vil prosjekter som kunstis og 
kunstgress være aktuelle, etter godkjent realitetsbehandling fra HS.  
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6.0 Medlemmer og foresattes plikter 
 
6.1 Generelle plikter 
 

 Medlemmer og/eller foresatte er kjent med klubbens driftsnorm, retningslinjer og 
verdier, og følger disse når klubben representeres 

 Medlemmer og/eller foresatte betaler medlemsavgift, aktivitetsavgift og eventuelle 
tilleggsavgifter (lisens/forsikring) som til enhver tid gjelder 

 Medlemmer og foresatte er inneforståtte med at klubben er drevet på frivillighet, og at 
dette innebærer at alle bidrar og drar i samme retning 

 Medlemmer og/eller foresatte skal alltid sørge for at anleggene som benyttes er ryddige 
etter avsluttet aktivitet 

 
6.2 Spesifikke plikter 
 

 Medlemmer og foresatte i barneidretten (6-12 år) vil hvert år ha ansvaret for å 
planlegge og gjennomføre cuper/konkurranser 

 Medlemmer i ungdomsidretten (13-16) vil bli benyttet som ressurser til klubbens 
arrangementer (dommere, vakter, opprydding og lignende.) 

 Medlemmer i junioridretten vil ha ansvaret for å bidra til vedlikeholdet av klubbens 
anlegg og bygninger når det innkalles til dugnader 

 Medlemmer i senior- og veteranidretten dekker posisjonene som tillitsvalgte i styrer og 
utvalg 

 
 
 




