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Saksliste hovedstyremøte tirsdag 06.09.2011 

 

 
Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 
37 Godkjenning av protokoll og 

innkalling 
Kaare Godkjent 

38 Regnskap pr 31.07.2011 Hanne, 
Kirsten, 
Sverre 

Etterretning 

16 Nytt regnskapssystem Kirsten Godkjent 
19 ØHIL på Facebook Nikki Godkjent 

20 Webapplikasjon  Nikki Utsatt 

39 Orientering 
kunstgressprosjektet på Hosle 

Sverre Etterretning 

40 Lån til kunstgressprosjektet Sverre Godkjent 

41 Prosjektgruppe 
kunstgressprosjektet 

Sverre Godkjent 

24 Gjennomgang av sentrale 
sponsorinntekter 

Ole 
Christian 

Godkjent 

25 Vurdering av nivået på 
treningsavgifter 

Ole 
Christian 

Godkjent 

23 Bemanning i ØHIL Kaare, 
Sverre 

Godkjent 

17 Online spørreverktøy Maj, Philip Utsatt 
30 Hedersutmerkelser Maj Godkjent 

42 Dugnadsarbeid i ØHIL Øyvind Godkjent 

43 Fastsetting av møtedatoer Kaare Godkjent 

44 Eventuelt Kaare Se protokoll 
 

 
 
Deltagere:  

- Kaare, Nikki, Kirsten, Maj, Jan, Øyvind 
- Sverre, Hanne 
- Gro, Skule 
 
Forfall:  
- Phillip, Ole Christian 
 
Kalender: 

 
Neste styremøte er 18. Oktober 2012 kl 18:00
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 38 
Saksbehandler Kirsten, Hanne, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Regnskap pr 31.07.2011 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Regnskapet pr 31.7 ble fremlagt (med sammenligning mot budsjett og fjoråret) og tatt til 
orientering. Styret understreket at fakturering må skje snarest mulig og at purring av 
treningsavgifter må prioriteres, spesielt for fotball.  
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 16 
Saksbehandler Kirsten 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Nytt regnskapssystem 
Bakgrunn:  
 
I styremøte 14.6.2011 ble det orientert om status på prosessen. Denne orientering er lagt ved 
denne sak som vedlegg 1. 
 
Kortfattet oppsummering innledningsvis 
Det foreslås at vi viderefører Alphareg for registering av medlemsdata. 
Det foreslås at v ikke kjøper eget regnskapssystem da vi ikke har kompetanse til vedlikehold, 
oppsett osv.  
Det foreslås videre at vi velger et regnskapsførerfirma som kan bistå oss med vedlikehold, 
oppsett og igangsetting og konkret regnskapsføring, avstemming og rapportering samt 
fakturering/purring.  
Det antas en besparelse i form av tid for administrasjonssekretær i størrelsesorden 25-50 % da 
hun får frigjort tid på oppgaver som bilagsregistering, avstemming, rapportering, fakturering og 
purring. 
 
Sverre N og undertegnede hatt møter med representanter for 2 mulige alternative 
medlemsregister, mens et alternativ vurderes som uaktuelt da det er et gammelt system.  
 
Dessverre er det ingen av de to nevnte alternativer som matcher våre behov 100 % pr i dag. 
Wisweb som fremstår som det klart beste til en grei pris, har dog ikke hatt mer en 1,5 times 
presentasjon, men har pr i dag kun funksjonalitet til å takle medlemskontigenter, ikke 
treningsavgifter. Teoretisk sett kan dette løses via eksport fra Excel-oversikter for 
treningsavgifter, men dette er neppe den mest gunstige løsningen da det fordrer ajourhold av to 
systemer(Wisweb og regneark).  
 
Også andre har etterspurt kombinasjonen medlemskontingenter og treningsavgifter hos wisweb, 
vi har signalisert at systemet ikke er aktuelt uten mulighet for fakturering av treningsavgifter med 
betaling til forskjellige bankkonti. Vår kontaktperson håpet at dette skulle være på plass i høst, 
men skulle uansett ta med dette tilbake. Dette er med andre ord et stort usikkerhetsmoment. 
Systemet bør uansett «godkjennes» av revisor før vi går videre i prosessen. Min vurdering er at 
medlemsregisteret(alphareg) kan vi i worst case leve med hvis vi ikke finner et fullgodt alternativ. 
Det er mulig å eksportere medlemsinformasjonen fra Alphareg til øk/regnskapssystem slik 
at fakturering og oppfølging av utestående fordringer (medlemskontigenter og treningsavgifter) 
kan gjøres via regnskapssystemets reskontro. I tillegg foreslås det at for alle aktiviteter a la 
fotballskole, SUP, akademi  igangsettes bruk av deltager.no. Påmelding skjer via 
betaling(kredittkort), man slipper da betydelig mengder med oppfølging/purring. Man betaler en 
viss prosent til selskapet som driver dette, men denne varianten vil frigjøre vesentlig tid. 
 
Oppsummering medlemsregister 
Vi viderefører Alphareg for medlemsregisteret(ikke fakturering/regnskap), dvs for registrering av 
medlemmer, inntil fullgodt alternativ er på plass (weborg eller andre systemer). 
 

 
Nytt regnskapsystem må etter min oppfatning være operativt fra 1.1.2012, jfr. nummerert brev 

fra revisor. Det er tidligere innhentet priser fra Økonomispesialisten (i forbindelse med samarbeid 
med weborg), disse er bekreftet og «står ved lag», det har ikke vært tid til å ha møte også med 
Økonomispesialisten. Det er i tillegg gjennomført et møte med Råd & Regnskap fredag 
26.8(regnskapsfører som pr i dag har ansvaret for lønnskjøring i klubben). Vi har mottatt et tilbud 
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fra dem, se vedlagt i eget dokument. Deres timepriser er høyere, men vi slipper her en 
engangsinvestering. De ga et meget  godt inntrykk og vi kjenner Råd & Regnskap fra tidligere da 
dette selskapet har bistått i enkelte problemstillinger knyttet til regnskap tidligere og pr i dag 
kjører lønn for ØHIL. 
 
De to regnskapsførerne benytter forskjellige systemer, henholdsvis Visma Global og Visma 
Business(mest moderne). For en enkel overgang til Weborg en gang i fremtiden må Visma 
Global (Økonomispesialisten) velges. Spørsmålet er om dette skal være avgjørende ved valg av 
system.  
 
Jeg ser for meg følgende mulig løsning hva gjelder regnskapsføring: 
År 1(2012)eller frem til man er ajour: 
- DL og adm.sekretær har ansvar for å ajourføre medlemsregister og står for all alternativ 
klargjøring av data for at regnskapssystemet kan brukes til fakturering  
- ekstern regnskapsfører står for alle bokføring, hver uke/ 2.uke - rapportering inkl avstemming 
klart x antall dager etter månedsslutt 
 - ekstern regnskapsfører fakturerer og purrer. 

 
År 2(2013) eller når organisasjonen er klar for det: 
- adm.sekretær - viderefører arbeidet med medlemsregister/ fakturering 
- alt A; ekstern regnskapfører "tar regnskap" og fakturering/ purring 
- alt B; eksisterende regnskap fører bilag/ ekstern regnskapsfører kvalitetssiker ved behov, 
 
Vedlegg 1 - (sakspresentasjon 14.juni 2011) 
 
I etterpåklokskapens navn var det riktig å innhente ytterligere informasjon.  
 
Forsøksvis en kortfattet oppsummering av utfordringene. 
 
Jeg mener: 

 Dagens 
regnskapssystem holder ikke mål (jfr nummerert brev fra revisor) 

 Dagens 
medlemssystem er ikke bra nok for et fleridrettslag, svært manuelle rutiner for å kunne 
fakturere medlemskontigenter til medlemmene 

 Eksisterende 
hjemmeside dekker vårt behov pr i dag(vi trenger egentlig ikke “ny” hjemmeside) 

 
Kort vurdering av hva vi trenger, mulig jeg har glemt / utelatt noe: 

 Må ha 
o Nytt 

regnskapssystem, avdeling- eller egen klient pr idrett (hyllevare) 
o Nytt 

medlemsregister som takler fleridretter, familiemedlemskap, æresmedlemskap osv  

 Ønskelig 
o At 

medlemsregister er integrert mot NIF, men ikke et krav hvis dette blir for dyrt, kost/ 
nytte 

o Online-betaling, 
men ikke et must, alternativt faktura via e-post (spare porto) 

 
1. Det er innhentet 

referanser fra Heming, Fossum, Nesøya, Ready og Asker. Flere av klubbene rapporterer 
om at de ikke er helt fornøyd pga. manglende funksjonalitet, programmet ikke er utviklet 
fullt ut, tilbakemeldinger kan ta tid osv. 



  

 5 

2. Alle idrettslag har 
valgt weborg fordi Heming benytter det, ikke gjort vurdering av alternative løsninger. 

3. Integrasjon med 
NIFs systemer har vært et ønske fra langrenn som er en individuell idrettsgren. Weborg 
erkjenner at dette kan ta lang tid å få til/ få på plass. Å velge dette systemet kun basert på 
dette kriteriet fremstår som uforholdsmessig dyrt i forhold til nytten, iallfall hvis det finnes 
alternativer som dekker MÅ kravene. 

4. Eksisterende 
standardkontrakt sendes fra weborg tirsdag, de er i en endringsprosess med hensyn på 
prisstruktur og konkret kontrakt har derfor ikke blitt utarbeidet. 

5. Basert på innspill 
fra Ole Christian har det vært dialog med Nextcom.no. Dette er en CRM leverandør og 
har ikke noe klart produkt klart for oss. De er interessert i å bygge noe sammen med oss, 
svært billig for oss, mot mulig profilering osv. Dette vurderes som uaktuelt, da dette vil bli 
alt for tidkrevende for ØHIL. 

6. Funksjonalitet 
hjemmeside osv. presentert i møte fredag 10.6 sammen med Stein Andreassen(håndball) 
som har utviklet eksisterende hjemmeside. Mange muligheter, god funksjonalitet på 
hjemmeside. Spesialkrav (ønsker kun fra ØHIL) vil måtte betales for, ikke del av 
service/årlig pris. 

7. Timeregistrering 
ikke diskutert, vurderes ikke som kritisk ved valg av nytt system.   
 

I etterkant av møte med weborg er det søkt etter alternative løsninger og etter mye leting er det 
funnet 3 mulige alternative løsninger/ leverandører hvor av 2 av disse iallfall allerede benyttes av 
fleridrettslag, se under. Det er naturlig å innhente ytterligere informasjon om disse før vi tar 
endelig beslutning. 
 
Gitt at flere/ alle tilbydere har integrasjon mot Visma Global(kun Visma er mulig for weborg) eller 
annet regnskapssystem mener jeg at det er naturlig å starte prosess med regnskapssystem før 
medlemsregister er avklart. Regnskapssystem må være operativt fra 1.1.2012. 
 
For øvrig håper jeg å få en dialog med prosjektleder i NIF-IT, Ann-Karin Nikolaisen tirsdag 14.06 
for å høre hennes vurdering av systemene som NIF jobber med, se for øvrig deres egen 
vurdering av idrettens egne systemer. 
 
Vedlegg 2 – prisestimat fra Økonomispesialisten 
 

Økonomispesialisten 

Beløp eks mva 
   

    Regnskapssystem: Visma via Økonomispesialisten – ANSLAG 
   

    Timepris for foreninger 
 

450 
 

    Kjøp Vismaklient 
  

10 000 
En analysebruker 

  
2 500 

Bankavstemmingsdel 
  

2 500 

Opplæring 2 dager a 8 timer 
  

7 200 

Sette opp/ tilpasse regnskapssystem 
  

7 200 
Sum investering     29 400 

    Årlig kostnad 
 

Pr mnd 
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En tilgang, fri support, vedlikehold - inkl bankavstemming 
 

850 10 200 
En analysebruker 

 
250 3 000 

Sum årlig kostnad regnskapssystem     13 200 

    Økonomispesialisten fakturerer alle timer til foreninger til pris kr 450. 
   Systemet har også mulighet for scanning og direkte føring fra skannede dokumenter, 

 dette kan tas i steg 2. 
   Lønnsfunksjonen flyttes til Økonomispesialisten fra Råd & Regnskap, pris antas tilnærmet lik, tas ikke med 

her. 
 
 
Vedlegg 3 – prisestimat Råd & Regnskap 
Dette er vedlagt i eget dokument. 
Forslag til vedtak:  
Styret vedtar outsourcing av regnskapstjenester. for å sikre kvalitet og frigjøre ressurser. 
 
DL, økonomiansvarlig og styrets leder gis fullmakt til å fatte beslutning om hvilket av de to 
regnskapsførerfirmaene som skal velges. Beslutning baseres på en totalvurdering av pris, kvalitet 
og tjenester i løp av kort tid.  
Styrets bemerkninger: 
 
Vedtatt som foreslått. Styret understreket at man nå må legge til rett for en full outsourcing og 
ikke forsøke å "ri to hester". Det skal likevelvære mulig å ta regnskapsfunksjonen tilbake dersom 
det viser seg ønskelig.   

 

 

    
 



  

 7 

 

Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 19 – 20 

Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn ØHIL på Facebook/ Webapplikasjon 
 
Bruk av sosiale medier før ØHIL 

Vi gjør det så enkelt som mulig for oss selv og forslaget er som følger: 
Vi utvikler ØHIL’s offisielle FB-side som blir en oversikt hvem klubben er, hva vi gjør, hvilke aktiviteter, 
med kontaktpersoner. 
På denne siden linker vi til alle de undergrupper/lag (under respektive idrett som får en egen fane) 
som allerede har etablert sine egne sider og som også viser at de selv en ansvarlige for innholdet på 
disse sidene. Vi legger ut de kjøreregler som tidligere er sendt til styret og godkjent (slik jeg har 
oppfattet det), og lager en slags ”mal” som bl.a. skal inneholde vår logo. Uansett om det er 
undergrupper og eller lag så representerer de ØHIL, både på banen og på nett.  
Den offisielle siden blir da en slags sentral, hvor klubben informerer om, på et overordnet nivå om 
aktiviteter osv, og samtidig legger man in overvåkingsrutiner på de sidene som det linkes til, slik at 
hvis noe som er upassende sett fra klubbens sin side fjernes.  
På første siden og direkte til de som er administrator på lagsidene informeres det om dette, hvilken 
prosess/prinsipper som representanter for ØHIL forventes publisere etter.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Når det handler om utvikling av en mobilapplikasjon må styret ta stilling til hvilken type informasjon 
som skal legges ut. 
Publisere alle lags aktiviteter er lite hensiktsmessig av den enkle grunn at datamaterialet som må 
hentes og konverteres blir altfor mye og dermed lite brukervennlig. 
En måte å gjøre det på er at hver enkelt idrett presenters på et overordnet nivå, med kontaktpersoner, 
og dermed tilgjengliggjør hva slags aktiviteter som foregår.  
Nyheter på første siden utefra dette perspektivet kan da være større arrangement som lagene deltar i. 
En positiv sideeffekt kan være at våre sponsorer får enda en kanal å presentere seg i.  
Det styret må ta stilling til er hvilken type informasjon som skal vises og i hvilket ”format”.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Styret vedtok opprettelse av ØHIL’s offisielle FB-side med Nikki som overvåker og administrator. 
Nikki sirkulerer for uttalelse og legger ut retningslinjer for bruk. Siden etableres uke 37. Det skal 
spesielt oppfordres til at trenere ikke blir venner med spillerne, men kommuniserer til sitt/sine lag 
via undersider på aktuelle idrett. 
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 39 

Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Orientering kunstgressprosjektet på Hosle 
 
ØHIL kunstgress er prioritert som i anleggsplanen til Bærum kommune i perioden 2011-2014. Dersom 
finansieringsplanen er på plass, vil prosjektet bli gjennomført i 2012. I og med at det ligger en bane 
der fra før, er det bare nytt lysanlegg som må byggemeldes, noe som trolig er en formalitet. 
Totalkostnad for anlegget er på ca 10,5 mill, som inkluderer et undervarmeanlegg. Det er satt av 
spillemidler og kommunale midler på totalt 4,5 mill. ØHIL Fotball har en egenkapital på drøyt 3 mill og 
har i budsjettet for 2011 lagt inn et stort overskudd som skal settes av til prosjektet. Vi har fått et 
foreløpig lånetilsagn på 7 mill hos DnBNOR, ettersom de kommunale midlene og spillemidlene må 
forskutteres. Etter at anlegget er ferdig, vil vi få momsrefusjon på ca 2 mill. 
 
Klubben skal ha et møte med kommunen 26. september, for å gjennomgå prosjektet og planer. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning.  
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 40 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Lån til kunstgressprosjektet 
Bakgrunn:  
 
Dersom ØHIL har egenkapitalen på plass, vil det bli bygget kunstgressbane med undervarme i 
2012. Egenkapitalen avhenger av et lån og ØHIL har fått et lånetilsagn fra vår samarbeidspartner 
DnB NOR.  

 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedstyret i ØHIL samtykker til at ØHIL Fotball opptar et lån på 7 millioner kroner i ØHILs navn 
Styrets bemerkninger: 
  
Saken ble diskutert og Sverre/Gro besvarte spørsmål om kvaliteten av budsjettet og 
usikkerhetsmarginer i prosjektet. Det ble svart at budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av 
erfaringer fra person som har laget et stort antall baner og så vidt vites aldri å ha gått over 
budsjett. Styret godkjente opptak av lån som foreslått. 
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 41 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Prosjektgruppe kunstgressprosjektet 
Bakgrunn:  
 
ØHIL fotball har nedsatt en prosjektgruppe, bestående av Lars Fredenlund (leder), Gro Fadum 
(leder i Fotballstyret) og Per Nergaard (anleggsansvarlig i Fotballstyret) 

 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedstyret i ØHIL samtykker i at denne gruppen tar det nødvendige ansvaret for 
gjennomføringen av prosjektet.  
Styrets bemerkninger: 
  
Godkjent. Prosjektgruppen skal holde Jan som anleggsansvarlig i hovedstyret løpende orientert 
om utviklingen i prosjektet.  
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 24 

Saksbehandler Ole Christian 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Gjennomgang av sentrale sponsoraktiviteter 

Bakgrunn:  
Idrettslaget sentralt har behov for å bedre sin økonomi. De enkelte grener har også behov for 
inntekter til drift og gjennomføring av aktiviteter og til anskaffelse av utstyr.  
 
Det er viktig å etablere arenaer for sponsorer og vite hva man kan tilby disse og hvordan det kan 
kommunisere med medlemsmassen sentralt og på tvers av grener. 
 
Det er mange mulige aktiviteter for sponsormidler som de enkelte lag eller grener kan henge seg 
på. Det kan derfor være hensiktsmessig at det sentralt koordineres noen av disse aktivitetene. 
 
Det er hensiktsmessig å lage noen produkter og sette prisstandarder slik at tilbudet harmonerer 
på tvers av grener og at det ikke oppstår interessekonflikter mellom sponsorer som henvender 
seg til medlemsmassen eller som vi promoterer utad. 
 
Prosess: 

Styret har vedtatt at Ole Christian utrede sponsoraktivter og gjennomgå prinsipper for sponsing 
sentralt og på tvers av grener slik at muligheter for sponsorinntekter optimaliseres for idrettslaget 
som helhet.  
 
Det skal utarbeides utkast for følgende: 

o Overordnet plan for kampanjer og aktiviteter som idrettslaget forsøker utrette i perioden 
H2 2011 og H1 2012. Eksempel på aktiviteter kan være mobiltelefongjenvinning med 
Telenor (Jan 2012), Grasrotandelverving, etablering av ”ØHIL Lauget” for VIP sponsorer, 
etc. 

o Sponsormuligheter på ØHIL nivå produktifiseres og gjøres tilgjengelig for salg av 
hovedstyret / daglig ledelse eller de enkelte grener. 

 
Utkast til ovenstående er å finne i egen PowerPoint presentasjon. 
   

Forslag til vedtak: 
Ole Christian ber styret om støtte til at det gjennomføres et arbeidsmøte med representanter fra 
de ulike grenene samt daglig leder / administrasjon for å: 

o Gjennomgå forslag til plan for kampanjer og aktiviteter 
o Kjøre idemyldring for tillegg som bør vurderes inn i planen 
o Drøfte kjøreregler for sponsorarbeid innenfor grener og på tvers av idrettslaget. Definere 

produktkonsepter innen hver gren og for sentrale aktiviteter eller konsepter der man 
nyttigjør seg hele eller deler av medlemsmassen til kommunikasjonsformål. Det må også 
drøftes på hvilken måte man kan kommunisere med medlemmer (kanaler, frekvens, etc) 

 
Arbeidsmøtet vil bli gjennomført medio september. Det forventes støtte fra administrasjonen til 
innhenting av nødvendige underlagsinformasjon og deltakelse på møte. 
 
De planer og konsepter som bearbeides vil bli lagt frem for styret for videre beslutning ved 
nærmeste anledning 
 
Sponsormuligheter på ØHIL nivå produktifiseres og gjøres tilgjengelig for salg av hovedstyret / 
daglig ledelse eller de enkelte grener. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Godkjent som foreslått.  
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 25 
Saksbehandler Ole Christian 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Vurdering av treningsavgifter/medlemsavgift 
Bakgrunn:  
 
Idrettslaget sentralt har behov for å bedre sin økonomi. Vekst i medlemsmasse og økte krav til 
profesjonalitet setter administrasjonen under press og denne må vurderes styrket/avlastet. I 
tillegg er det usikkerhet rundt inntekter knyttet til utleie av klubbhuset på Hosle til barnehage. 
Klubben/"Hovedstyret" finansieres hovedsakelig gjennom medlemsavgiften.  
 
Også idrettene har sterkt press på utgiftene. Spesielt gjelder dette fotballen, som må finansiere 
bl.a. kunstgressbane på Hosle, T15, økt behov for kvalifiserte trenere og mulig kunstgressbane 
på Grav skole. Den enkelte idretten finansieres hovedsakelig gjennom treningsavgift.  
 
Kaare har en hypotese om at medlemsavgift og treningsavgift i ØHIL er for lav og kan økes 
betydelig, gitt de krav, ønsker og behov våre medlemmer har – og forutsatt at medlemmene får et 
synlig bedre "produkt". En økning må besluttes av årsmøtet og kan tidligst skje med virkning i 
2012. Hovedstyret må imidlertid i forbindelse med budsjetteringen har gjort seg opp en formening 
om hvor avgiftene bør ligge.  
 
Blant de momenter som vurderes er:  
 
- Hvordan er avgifter i ØHIL sammenlignet med andre sammenlignbare klubber i området? 
- Hvordan er vårt "produkt" sammenlignet med andre klubbers produkt? 
- Hvordan vil en økning av avgiftene påvirke vår evne til å tiltrekke oss sponsormidler? 
- Fungerer dagens ordning med fritak for medlemmer som ikke har råd til avgiftene?  
- Hvordan bør en økning fordeles mellom medlemsavgift og treningsavgift?   
 
Øvrevoll Hosle IL har nesten 2000 medlemmer innenfor  allidrett, hopp, langrenn, håndball, 
bandy, baseball / softball og fotball. Idrettslaget får noe offentlig støtte, men kostnadene knyttet til 
driften av idrettslaget må i all hovedsak dekkes gjennom medlemskontingent til idrettslaget og 
treningsavgift for den enkelte idrett. I tillegg får idrettslaget betydelige inntekter gjennom 
eksempelvis julemarked, å arrangere cuper og enkelte andre inntektsgivende aktiviteter. 
 
Medlemsavgiften utgjør en betydelig inntektskilde for klubben. For medlemmene er det en av 
flere innbetalinger som avhenger av hvor mange idretter man deltar i som f.eks treningsavgifter. 
Avgiften er delt inn i følgende kategorier; Enkeltmedlemskap for aktive medlemmer er kr. 500,- og 
støttemedlemskap er kr. 200, og familiemedlemsak er kr. 1000,-. Disse midlene brukes delvis til å 
støtte de ulike aktivitetene som drives sentralt - ref. nedenfor eller som tilskudd til anlegg o.l. eller 
til de ulike grenene.  
 
De ulike grenene har deretter treningsavgifter der beløp besluttes innen hver gren, men som for 
hver enkelt medlem er viktig å ha med i betraktning for hva utgiftene utgjør for aktiviteten. 
 
Prosess: 
Styret vedtok 24.05.08 at Ole Christian skal utarbeide et beslutningsgrunnlag for forslag om 
medlemsavgift for 2012, samt innspill til idrettsstyrene om prinsipper for treningsavgifter for 2012.   
 
Det er en forutsetning for et eventuelt forslag om å øke medlemsavgift og forslag til idrettene om 
å øke treningsavgifter at klubben opprettholder sin politikk om etter søknad å frita medlemmene 
for slike avgifter. 
 
Kaare har bedt grenene komme tilbake med kommentarer om en generell betraktning på 
aktivitetsnivå og finansieringen av denne. Så langt er det kun langrenngruppen som har 
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kommentert punktene der medlems- og treningsavgifter inngår. 
 
Ole Christian har i mail av 25. august detaljert spørsmålstillingen og der vi ønsker at ledere av 
idrettstyrene er med på en vurdering av spørsmålene ovenfor samt deltar på et arbeidsmøte 14. 
september. 
  
Sammen med administrasjonen ber vi om info om følgende utredes: 
 
1. Hva utgjør de ulike inntektene. For eks 2010 - budsjettert de neste 3-5 år?  
 
2. Hva slags fordelingsnøkkel brukes på inntektene per idag?  
Per gren? Per lag? Senior/junior? Hvor mye betaler man inn og hvor mye får man tilbake (på 
gruppenivå)?  
 
3. Hva er inntektsbehovet gitt satsningen på eliteseriespill for damer?  
 
4. Hva er inntektsbehovet - udekket - for anleggsutbyggingen? Større prosjekter som ikke har 
hensyntatt mer inntektsmidler? 
 
5. Hva er den generelle oppfatningen om nivået på medlemsavgiften?  
Grad av tilbakemeldinger på pris? Andel som søker om fritak? Andel uoppgjorte regninger innen 
de ulike avgiftene eller grenene?  
 
6. Hva er dagens sponsorinntektpolicy?  
Finnes det noen retningslinjer for hvem som skal fordele inntektene? Andre praksiser? 
 
 
Analyse- og drøftingsarbeidet skal kunne som minimum gi forslag til setting av avgifter for 2012, 
men gjerne også for en 3-5 års periode gitt de satsningsprosjekter som er iverksatt. 
  

Forslag til vedtak: 
Styret er orientert om saken og støtter gjennomføring av de analyse og drøftingsaktivitetene slik 
de foreslås over. 

 
Styrets bemerkninger: 
 

Godkjent som foreslått. Styret understreket at hovedstyret i størst mulig grad skal overlate til hver 
idrett å fastsette sine treningsavgifter under tilbørlig hensyntagen til det produktet som leveres og 
de utgifter som budsjetteres. 
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 23 
Saksbehandler Kaare, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Bemanning i ØHIL 
Bakgrunn:  
 
Det har i en periode vært gjennomgått et arbeid knyttet til oppgaver administrasjonen har tatt på 
seg, på bakgrunn av arbeidsmengden til Daglig leder og sekretær. Det er primært oppgaver 
knyttet til Fotball som legger press på administrasjonen, i tillegg til arbeidet med regnskapsføring 
og fakturering. 

 
Forslag til vedtak: 
 
Ansvaret for bemanning av fotballadministrative oppgaver gjøres i samarbeid mellom ØHIL 
Fotball og Daglig leder. Dersom økonomiansvarlig og Daglig leder ser det hensiktsmessig kan 
det også leies inn ekstern hjelp til regnskapsføringen. 

Styrets bemerkninger: 
  
Godkjent, dog slik at det allerede er vedtatt ekstern hjelp til regnskapsføring. Fotball har allerede 
annonsert halv stilling med administrativ bistand til fotballen.  
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 17 

Saksbehandler Philip 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Online spørreverktøy 

Bakgrunn:  
 
Styret besluttet på styremøtet 14.06.2011 følgende: 
 

Det framlagte utkastet til kravspesifikasjon og prosess godkjennes av HS. Endelig valg 
av leverandør foretas i HS-møtet 30. august. 
- Styret presiserte følgende til kravspesifikasjonen: 

- Pkt 3 må dekke pris sett i forhold til ytelse 
- Pkt 4: Brukervennlighet må dekke brukergrensesnittet for tilrettelegger, 
respondenter og for presentasjon/tolkning av resultater 
- Nytt pkt 9: Det må legges vekt på hvor mange som kan benytte løsningen (kan 
lagleder benytte for eget lag?) 

- Styret presiserte videre at det ville være en fordel å prøve ut ett eller flere systemer 
på pilotbasis. 

 
Saksbehandler har tatt kontakt med Rambøll Management og Questback og oversendt ny 
kravspesifikasjon, og deretter fått nye tilbud samt. I vedlagte tabell har saksbehandler forsøkt 
å fylle inn og vurdere de enkelte løsningene. 
 
Nedenfor følge en en liten oppsumering og tolkning av i hvilken grad løsningene innfrir 
kravene: 
 
Både Rambøll og Questback tilbyr en intensjonsavtale/prøvelisens til henholdsvis 12.000 og 
10.000 slik at klubben kan få gjennomført en undersøkelse ifm strategiprosessen. Dersom 
klubben ønsker å realisere en intensjonsavtale med Rambøll (25.000) eller Questback 
(25.000) blir kostnaden relativt mye høyere enn Survey Monkey (2.500). Saksbehandler har 
selv brukt Questback for 5-6 år siden, fått demonstrert Survey Exact på sin nåværende 
arbeidsplass samt prøvd en enkel gratisversjon av Survey Monkey. Saksbehandler har ikke 
hatt anledning til å teste løsningene. 
 
Anbefaling: 
Det mest utfordrende ved undersøkelser er å designe en god undersøkelse, få nok 
respondenter og analysere resultatene. Både Rambøll og Questback synes å støtte dette best 
mulig, bl.a. med inkludert kvalitetssikring/rådgivning. Prisforskjellene er begrenset i en 
pilotperiode, men gjør seg gjeldende ved en realisering av intensjonavtaler der Survey Monkey 
blir klart billigst. Saksbehandler innstiller følgende for en pilotperiode: 

1. Survey Exact 
2. Questback 
3. Survey Monkey 

 
Styrets bemerkninger: 

Styret var helt enige i at utfordringen blir å designe en god undersøkelse, få nok respondenter og analysere 
resultatene. Det var flere som hadde erfaringer med at dette ikke er noe software kan hjelpe oss med. Det 
ble understreket at det sentrale for Hovedstyret er å være i dialog med den enkelte idrett. Det kom videre 
frem spørsmål rundt innstillingen og kostnader, samt informasjon om at det nå er spørreverktøys-
funksjonalitet på Facebook.  

Besluttet utsatt i påvente av erfaringer med spørreverktøy tilgjengelig på Facebook.  
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 30 
Saksbehandler Maj Berger Sæther 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Hedersutmerkelser 
Bakgrunn:  
På styremøtet 14.06.11. ble det reist en sak om hedersutmerkelser i ØHIL på bakgunn av innspill 
fra C.W. Barth. 
 
To ulike former for utmerkelser ble foreslått: 
1) Bragdmerke  
2) Hedersmerke 
 
I tillegg ble det foreslått, og begrunnet, å tildele Martin Grøndahl, som slutter i ØHIL etter svært 
mange aktive år som trener/leder i Hosle IL en utmerkelse.  
 
Styret besluttet følgende: 
”Styret stilte seg positive til forslaget. Maj anmoder Karl Barth om å lage utkast til statutter, samt 
foreslå 2 personer – en fra gamle ØB og en fra gamle Hosle – som kan utgjøre et utvalg. Dette 
utvalget vurderer også hvem som i først omgang innstilles til utmerkelse iht statuttene, herunder 
spesielt Martin Grøndahl.”  
 
Jeg har fått utkast fra Carl, samt vedlagt matrise over foreslåtte kvalifiserende resultater for 
bragdmerke. 
 
Hedersmerke: 
Dette er et merke som skal deles ut til en trener, lagleder eller styremedlem som gjennom lang og tro 
tjeneste for klubben eller spesielt gode resultater fortjener en utmerkelse. Jeg har valgt å foreslå 3 
valører : bronse, sølv og gull. Hvert merke kan kun "vinnes " en gang. Men dersom et merke oppnås 
mer enn 5 ganger vil det kvalifisere for høyeste utmerkelse gull. Eller dersom "juryen" mener 
kombinasjonen av resultater kvalifiserer en høyere valør så er det opp til hovedstyret og godkjenne 
utnevnelsen. Vedlagt en matrise basert på fartstid og resultater. Listen må komplementeres med 
"store bragder" som kan oppnås innen hver idrett. Kjenner jo fotball best. Samt at jeg har valgt å la 
andre mene noe om dette.  
 
Bragdmerke: 
Samme prinsipp som hedersmerke. Men bragdmerke vinnes av et lag eller en utøver. Samme 
prinsipp med å vinne merke en gang, og gull vinnes ved 5 like resultater over 5 sesonger. Jeg foreslår 
også et "stipend" til de utøverne som oppnår gull. Stipendet går til laget dersom det er laget som 
vinner gull. Viktig at styret for hver enkelt gren setter opp hvilke resultater som skal utløse et 
bragdmerke. Merk at det skal være noe å strekke seg etter og ikke en automatikk.  
 
Hederskomité: 
NN fra gamle Hosle IL og YY fra gamle ØB er forespurt om å jobbe videre med saken og legge 
fram forslag til statutter på HS-møtet i oktober.   
 
Forslag til vedtak: 

1) Et utvalg 
bestående av NN og YY utarbeider forslag til statutter til møtet i oktober. Det tas sikte på 
å legge fram et forslag til vedtak på årsmøtet 2012. 

2) HS vedtar å tildele 
Martin Grøndahl en liten utmerkelse for sin mangeårige innsats. Det utarbeides et enkelt 
diplom som rammes inn, og han får en pen blomsterbukett. Dersom vi ikke finner en 
passende anledning, lager vi en liten markering, og sørger for omtale på nettsiden vår og i 
Budstikka. 
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Styrets bemerkninger: 
  
Sverre og Kaare utarbeider forslag til statutter for hedersmerke til neste styremøte. Det legges 
opp til at Karl Barth og Sverre innstiller inntil 2 personer hvert år til hedersmerke i form av 
æresmedlemsskap. 
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 42 
Saksbehandler Øyvind Hartveit 
Type sak Orientering  
Saksnavn Dugnadsarbeid i ØHIL 
Bakgrunn:  
 
I  tidligere styremøter har vi hatt diskusjoner om dugnadsarbeid i ØHIL. Med bakgrunn i erfaringer 
fra barn i Fossum har jeg laget en sak som omhandler dugnadsarbeid og hvordan ØHIL eventuelt 
kan løse dette. 
 
Dugnadsarbeid er todelt; det ene er å løse klubbens behov for vedlikehold av klubbhus, baner, 
utstyr, garasjer etc, det andre er å skaffe klubben inntekter. 
 
Jeg har ikke avdekket behovet for dugnad på vedlikeholdssiden pr i dag, dette må gjøres 
sammen med administrasjonen. 
 
Inntektsbringende dugnad kan være en kiosk ved kunstgressbanene som kan bemannes på fast 
basis, og kiosken på Hosletoppen. Det kan også være muligheter for å tilby dugnadshjelp 
eksternt. Videre kan bemanning på klubbens cuper, skirenn etc også inngå i denne løsningen. 
 
Måten Fossum organiserer dugnadsarbeidet på er å utpeke en dugnadsansvarlig for hver 
aldersgruppe som har ansvaret for å sende ut og ajourføre et excelark som inneholder oversikt 
over hva som skal gjøres og når den enkelte er blitt tildelt oppgaver (se vedlegg). 
 
Hovedtildelningen gjøres sentralt av styret / dugnadsgruppen basert på kommende sesongs 
behov og prosjekter. Her kan det både være ad hoc oppgaver så som snekring på klubbhus, 
legging av rør til snøanlegg etc, og faste vakter så som parkeringsvakt, løypevakt ved renn etc. 
 
Alle oppgaver fordeles likt ut på medlemmene slik at det er jevnt fordelt basert på antatt 
timeforbruk. Dugnadskoordinator, administrasjon, trenere, oppmenn og styret er fritatt for 
dugnadsarbeid. Dersom tildelte oppgaver ikke passer må den enkelte selv bytte vakt eller skaffe 
erstatter. 
 
Fordelen med denne løsningen er at det blir mer rettferdig fordeling av oppgaver, alle blir i 
utgangspunktet tildelt x antall timer dugnadsarbeid gjennom et kalenderår og så kan man bytte 
eller ”selge” vakten sin dersom dette ikke passer. Videre blir det ikke alltid de samme som stiller 
opp hver gang, i tillegg verdsettes oppgaver som trenere, oppmenn, styremedlemmer etc bedre. 
 
Ulempen er at det kan være mye ”murring” på dugnadsbelastningen, mye oppfølging og 
ajourføring av vaktlister etc. Det kan også være konflikter mellom undergruppene og fordeling av 
oppgavene. 
 
Forslag til vedtak: 
I første omgang må styret ta stilling til om dette er noe vi ønsker å jobbe videre med. Dersom ja 
foreslår jeg at vi utpeker 2 dugnadsansvarlige fra styret som kan ta et forslag videre til 
undergruppene på ”høring”. 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Godkjent som foreslått. Sverre og Øyvind utpekes til å jobbe videre med forslag. 
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 43 

Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Fastsetting av møtedatoer 
Bakgrunn:  
 
Det må settes av tid for styremøter frem mot årsmøte, som foreslås satt til 15.02.12. 

 
Forslag til vedtak: 
 
Det avholdes styremøter følgende tidspunkter: 
 
- 12. oktober 
- 23. november 
- 18. januar  
 
Alle ganger på klubbhuset kl 18:00.  
 
Det innkalles til årsmøte onsdag 15. Februar 2012.  
 

Styrets bemerkninger: 
  
Godkjent som foreslått, dog slik at det avholdes styremøter følgende tidspunkter: 
 
- 18. oktober 
- 6. desember – kl 16  
- 18. januar  
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Møtedato 06.09.2011 

 

Saksnummer 44 

Saksbehandler  
Type sak  

Saksnavn Eventuelt 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
ØHIL-dagen: Det ble besluttet å avholde ØHIL-dag primo september 2012. Det ble understreket 

at dagen må forankres vel hos idrettene, slik at denne kan være vel forberedt og med høy 
kvalitet. Det tas sikte på å avholde ØHIL-dag hvert annet år, og gjerne alternerende mellom 
Hosle og Jarmyra. Sverre tar dette videre opp med Idrettsutvalget. 
 
Politikertreff: Det ble understreket at ØHIL primært skal tale sin sak for Idrettsrådet i Bærum. 
 

 


