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Saksliste hovedstyremøte tirsdag 06.03.12 

 

 

Saks-
nummer 

Sak Ansvarlig Beslutning 

1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare Godkjent 

2 Presentasjon av nytt styre Kaare Til etterretning 

3 Styresaksarbeid i ØHIL Sverre Til etterretning 

4 Organisering av ØHIL Sverre Til etterretning 

5 Idrettsutvalget Sverre Til etterretning 

6 Økonomi Sverre, Kirsten Til etterretning 

7 Styrets roller i 2012 Kaare Vedtak 

8 Fastsetting av møtedatoer Kaare Vedtak 

9 Historien om ØHIL Sverre Til etterretning 
 

 
 
Deltagere: 
 
Kaare 
Kirsten 
Jan-Eirik 
Vibeke 
Jan 
Ole-Christian 
 
Fra administrasjonen: 
 
Sverre 
 
Forfall: 
 
Øyvind 
 
Kalender: 
 
Neste møte torsdag 29. mars kl. 20.00 på klubbhuset
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Møtedato 06.03.2012 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Kaare 

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. 
 

Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 18.01.2012 (forrige styre) er godkjent 
Innkalling til møte 06.03.2012 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Godkjent som foreslått.  
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Møtedato 06.03.2012 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Kaare 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av nytt styre 

Orientering:  
 
Det nye styret består av: 
 

Verv Navn 

Leder Kaare M. Risung 

Nestleder Jan Bakken 

Styremedlem, økonomiansvarlig Kirsten Vanberg 

Styremedlem, Idrettsutvalget Vibeke Rossnes 

Styremedlem Jan-Eirik Vestnes 

Styremedlem, inntektsbringende 
tiltak 

Ole-Christian 
Braathen 

Styremedlem, anlegg Øyvind Hartveit 

    

Kontrollkomité Sigurd Kvistad 

Kontrollkomité Pål Anthonsen 

  

Daglig leder Sverre Nordby 

Klubbsekretær Hanne Harsem 

 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styrets medlemmer presenterte seg for hverandre.  
 
Thomas Hagelid, som opprinnelig ble valgt av Årsmøtet, trakk seg, ettersom han i etterkant ble 
valgt inn i styret i Stabæk Fotball. Etter en vurdering i valgkomitéen, administrasjon og med 
styreleder, ble det besluttet å ikke innkalle til nytt valg, ettersom vedtektene kun krever 7 
medlemmer.  
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Møtedato 06.03.2012 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Styresaksarbeid i ØHIL 

Orientering:  
 
For å effektivisere styremøter, ha et godt dokumentert grunnlag for beslutninger, samt å være 
mer åpne på hva som foregår i hovedstyret/undergruppene, har ØHIL vedtatt en mal og rutiner 
for styresaksarbeid.  
 

 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 med underlag er klar 3 dager før møtet og sendes til hovedstyret, 
undergruppenes ledere og kontrollkomitéen 

 Sakene som skal behandles er skrevet i dette formatet (denne saken). Maler for 
orienterings- og beslutningssakene er vedlag sakspapirene. 

 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.  

 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 

 
Slike saker protokollføres som et eget vedlegg og arkiveres sammen med vedtaksprotokollen, 
men altså ikke på www.ohil.no . I sakslistene omtales slike saker som ”Intern styresak”. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. 
 
Styret ønsker en gjennomgang av fullmaktsstrukturer i klubben. Styret påpekte vider at det burde 
kartlegges idrettenes forhold til hovedstyret, herunder fremming av saker.   
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Møtedato 06.03.2012 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Organisering av ØHIL 

Orientering: 
 
Klubbens gjeldende organisering er presentert på våre Internettsider, www.ohil.no , under «Om 
ØHIL» og «Dette er ØHIL». Spesielt er det «Oppgave- og ansvarsfordelingen» som er 
interessant å gjennomgå i styremøtet. Dette er en versjon fra 2009, og i praksis er det noen avvik 
i forhold til organiseringen. Etter styremøtet, ref senere sak på agendaen om styrets roller, vil 
dette dokumentet bli oppdatert.  
 
Det ble diskutert ulikheter mellom de ulike idrettene, spesielt i forhold til satsning og 
differensiering, og at det er et behov for en samling med idrettene, der dette blir et viktig tema. 
Det ble identifisert behov for et styreseminar der man får god tid til å diskutere slike temaer 
sammen med lederne for de enkelte idrettene, se sak 8.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning  

 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 06.03.2012 

 

Saksnummer 5 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Idrettsutvalget 

Orientering:  
 
Idrettsutvalget møtes ca 2 ganger i året, ved overgangene mellom sommer- og vinteridrettenes 
hovedsesonger. Hovedmålsetningen med dette utvalget, er å koordinere idrettene best mulig, for å 
tilrettelegge for at våre aktive kan holde på med flere idretter. Idrettsutvalget har møte onsdag 7. mars 
og skal gjennomgå mandatet for Idrettsutvalget, revidere årshjulet og diskutere alkoholpolitikk i ØHIL. 
 
Fra møtet i Idrettsutvalget: Idrettsutvalget i sin gjeldende form har ikke fungert optimalt. En av 
grunnene er at idrettene ikke finner nok tid til slike møter, og at de ikke ser at Idrettsutvalget har 
spesiell tyngde. Etter en liten diskusjon ble det enighet om at utvalgets viktigste mandat er å sikre 
ØHILs motto «-Fordi det er gøy!» og hovedmålsetning «Flest mulig, lengst mulig».  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. I etterkant av møtet, har Lars Fredenlund sagt seg villig til å lede Idrettsutvalget, 
og stiller til samlingen 14. april. 
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Møtedato 06.03.2012 

 

Saksnummer 6 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Økonomi 

Orientering:  
 
Vi har ikke fått regnskapsrapport tilsendt fra Økonomispesialisten ennå, derfor vil vi ikke ha så 
mye å informere styret om denne gang.  
 
Status nytt regnskapsbyrå 
 
- Hanne skanner inn alle attesterte bilag, og godkjenner disse i Visma før utbetaling 
- Hanne har tilgang til dokumentregisteret og lærer seg dette, dette virker BRA 
- Noe oppstartsvansker knyttet til fakturering, først ved at ØS sendte ut 500 giroer uten konto- og 
kidnummer, deretter at KID-numrene som ble sendt ut var av gammelt format, som krever en del 
manuell jobb 
- Purringer vil bli gjort så snart rapportene er klare og listen over utestående er oppdatert. 
Prioritert rekkefølge på purringene; bandy, håndball, langrenn, fotball (vintertrening) 
 
Status ØHIL Bandy 
 
- Ikke mottatt rapport på utestående, purringer på aktivitetsavgift sendes med en gang listene er 
oppdatert (denne uken) 
- Sverre godkjenner/avviser nå alle forpliktelser for bandygruppa 
- Bandygruppa er informert om den alvorlige situasjonen. Foreløpige tiltak etter årsmøtet er at lag 
som ikke har egne penger (=ingen) får melde seg på til cuper denne sesongen. Lag som ønsker 
å delta i cuper neste sesong, må skaffe penger til dette selv, og alle lag har fått beskjed om at de 
MÅ delta på aksjonen «Mobilretur» om de skal få noe dekket via klubben.  
 
Faktureringsløsning, Intellibill 
 
- Dette er et relativt nystartet firma, som driver med fakturering, knyttet til et online 
medlemsregister 
- Kirsten og Sverre hadde møte med dem i forrige uke og det virker veldig bra, i forhold til våre 
behov 
- Vi arbeider videre med denne løsningen, og ser på mulighetene for å ta det i bruk allerede for 
utfakturering av aktivitetsavgiften for Fotball. Vi skal sende over medlemsliste over fotballgruppa 
denne uken, og vil da se hvordan systemet fungerer, før vi evt tar det i bruk 
- Systemet er en rimelig og oversiktlig løsning. Hovedkostnaden er 12,- pr utsendte faktura 
- En stor fordel med løsningen, er at medlemsoppdateringene skjer online, og at det for 
administrasjon, undergruppe og lagledere/listeansvarlige blir EN LISTE å forholde seg til.  
 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning.  
 
I etterkant av møtet, har styret fått tilsendt økonomirapport pr januar.  
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Møtedato 06.03.2012 

 

Saksnummer 7 

Saksbehandler Kaare 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Styrets roller i 2012 

Bakgrunn: 
 
Det nye styret skal organisere seg for det kommende året, basert på tidligere organiseringsform 
og nye forslag til ansvarsfordeling. 

Forslag til vedtak:  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Jan er valgt til nestleder. 
Vibeke påtok seg ansvaret for å følge opp Idrettsutvalget. 
Jan-Erik arbeider med oppstart av Alpint og er inntil videre ikke tildelt noe særskilt ansvarsområde.  
Øvrige styremedlemmer fortsetter med sine ansvarsområder. 
 
Det ble påpekt at styret må se på hvordan kommunikasjonsoppgavene best skal løses.  
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Møtedato 06.03.2012 

 

Saksnummer 8 

Saksbehandler Kaare 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Fastsetting av møtedatoer 

Bakgrunn: 
 
For at styret kan stille til møtene er det viktig med en tidlig fastsatt møtekalender.  

Vedtak:  
 

 

Styrets bemerkninger: 
 

- Torsdag 29. mars: Styremøte kl. 20, planlegging av klubbseminar 
- Lørdag 14. april: Klubbseminar 
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Møtedato 06.03.2012 

 

Saksnummer 9 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Historien om ØHIL 

Orientering:  
 
Vi har et prosjekt om å lage en historisk vegg på klubbhuset. Det har vært liten respons i forhold 
til ressurser knyttet til dette, og dette er en siste forespørsel til styret, evt nye medlemmer, om å 
bistå i arbeidet.  
 
Sverre tar saken videre, og realiserer dette dersom tiden strekker til. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning 
 

 
 

 
 
 


