
 
Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

 1 

 
Protokoll hovedstyremøte tirsdag 06.12.11 

 

 
Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 
51 Godkjenning av protokoll og 

innkalling 
Kaare Godkjent 

52 Regnskap pr 31.10.2011 Hanne, 
Kirsten, Sverre 

Etterretning 
Vedtak 

53 Regnskapsprinsipper Kirsten Vedtak 

54 Bankkonti/avd. regnskap/egne 
klienter 

Kirsten Vedtak 

55 Interne lagkonti Sverre Vedtak 

56 Budsjett 2012 Kirsten, Sverre Vedtak 

57 Alpingruppe i ØHIL Sverre Vedtak 

58 Barnehage/klubbhus på Jarmyra Sverre, Jan, 
Øivind 

Orientering 

59 «Personalsak» G01 Fotball Sverre, Jan Orientering 

60 Seminar om differensiering Sverre, Maj Orientering 

61 Rapport fra Sportslig utvalg Maj, Philip Orientering 

42 Dugnadsarbeid i ØHIL Øyvind Utsatt 

62 Alkoholpolitikk i ØHIL Maj Vedtak 

63 Nyansettelser Sverre Orientering 

64 Historien om ØHIL Sverre Utsatt 

65 Eventuelt Kaare  
 

 
 
Deltagere: 
- Kaare, Nikki, Kirsten, Maj, Øyvind, Ole Christian, Phillip (Unntatt kl 17-18:30) 
- Sverre, Hanne 
- Gro, Skule 
 
Forfall:  
 
 
Kalender: 
 
Neste møte er 18. Januar kl 18
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 51 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 
Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og påminnelse, samt 
sakspapirer til styremøtet er sendt pr mail. 
 
Forslag til vedtak:  
 
Protokoll fra møte 18.10.2011 er godkjent 
Innkalling til møte 06.12.2011 er godkjent. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Godkjent som foreslått. 
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 52 
Saksbehandler Kirsten, Hanne, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Regnskap pr 31.10.2011 
Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er regnskapet pr 31.10.2011, med sammenligningsgrunnlag fra tilsvarende 
periode i 2010, samt budsjett for 2011 og 2010.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret gikk igjennom status og uttrykte meget stor bekymring for at treningsavgifter 
fremdeles ikke var fakturert til tross for at betydningen av dette var understreket på hvert eneste 
styremøte i 2011. Det ble opplyst at treningsavgifter for Håndball var ferdigstilt og klare for 
utsendelse. Styret behandlet så treningsavgifter for Bandygruppen. Administrasjonen hadde ikke 
mottatt underlag for fakturering og hadde således ikke kunnet fakturere. Styret noterte at dette vil 
kunne innebære at årsregnskapet for Bandygruppen må avlegges med et underskudd på over 
TNOK 500. Styret besluttet at alvoret i situasjonen og mulige konsekvenser måtte kommuniseres 
til Bandygruppa og at det måtte innkalles til krisemøte dersom dette ikke ble bragt i orden 
umiddelbart.    
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 53 

Saksbehandler Kirsten Vanberg 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskapsprinsipper 

Bakgrunn:  
Pr i dag er prinsipper som gjennomføres i klubbens regnskap i all hovedsak basert på vane/ 
tidligere års prinsipper. Disse oppfatter jeg som dårlig kjent i klubben generelt og ikke minst blant 
undergruppenes styrer. Jeg har derfor tatt initiativ til å få dette opp og stå og til å dokumentere 
eksisterende rutiner og eventuelt komme med forslag til nye. 
 
Prosessen har artet seg på følgende måte: 
Basert på kunnskap opparbeidet siste år utarbeidet jeg en løs ideskisse (med mange 
spørsmålstegn) som ble sendt til administrasjonen, bandy, håndball, langrenn og fotball samt 
Ole-Christian. Alle ga innspill. Basert på dette og et mer inngående møte med Hanne og Sverre 
ble et mer omfattende/ detaljert notat utarbeidet. Dette er vedlagt denne sak. Langrenn, fotball, 
håndball, baseball og administrasjonen har kommentert dette og disse er inntatt i vedlagte 
dokument. 
 
Jeg oppfatter det slik at det nå er konsensus om mye, men at det er naturlig at styret tar en 
gjennomgang før beslutning om punktene inntatt i denne saken (punkter ikke opplistet her 
anses derfor som ok, hvis det ikke kommer opp andre kommentarer i styremøtet). Disse 
avklaringene er også viktige med tanke på neste års budsjett. 
 
NB! Konkrete rettelser/forbedringer i notatet «Regnskapsprinspper ++» etter innspill er merket 
med grønt. 
 
Treningsavgifter  

– forslag til utsatt inntektsføring er tatt inn nedenfor.  
Min oppfatning er at prinsippene skal ligge fast fra år til år, dvs. det som bestemmes nå er styrende i 
fremtiden. 
Fotball «ønsker» at all vintertreningsavgift inntektsføres etter nyttår. Ingen kommentarer fra de andre 
gruppene. 
 
Sponsorinntekter/ reklame 
Utgangspunktet er at også disse skal fordeles over aktuell periode. For å unngå for mye arbeid knyttet til 
småbeløp foreslås derfor at sponsorinntekter under kr 25.000 inntektsføres umiddelbart/ løpende. Større 
beløp periodiseres over kontraktsperiode.  
 
Dommerregninger og andre utlegg i de ulike idretter 

Hvis undergruppen vet at det mangler regninger må det avsettes. Alternativt kan man (som enkelte andre 

klubber gjør) sette krav om at dommerregninger og andre utlegg SKAL leveres senest 15.1 påfølgende år hvis 

de skal dekkes av klubben. 

Regnskapsfører foreslår at vi innfører et prinsipp om at utlegg som er eldre enn 6 måneder ikke refunderes. 

Offentlig støtte 

Det følger av spesielle retningslinjer for tilskuddet at inntektene skal fordeles på følgende måte: 

i. Hver gruppe får kr 10.000, men maksimalt 2 x total treningsavgift 

ii. Idrettsskolen får øremerkede midler(spesifisert i tildeling) 

iii. 15.000,-  øremerkets administrasjon (administrasjonstillegg)  

iv. Resterende beløp fordeles basert på antall medlemmer(data fra idrettsregistering som 

ligger til grunn for utbetaling) 
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Inntekten føres på konto for offentlige tilskudd med avdelingsbegrep for å unngå oppblåsing av inntektene(man 

går vekk fra inntekt fra HS; dette er i realiteten en viderefordeling av inntektene basert på gitte retningslinjer). 

 

I praksis har dette ikke blitt praktisert. I ØHIL har alt tilskudd blitt fordelt til undergruppene. Se oversikt i 

vedlegg, bakerst i dette dokumentet.  

 

Det er vedtatt at fra og med 2012 skal merverdiavgiftskompensasjon tilfalle undergruppene/ hovedstyret basert 

på kostnader/ investeringer, dog forholdsmessig da man ikke får alt man søker om. En mulig løsning for å 

kompensere hovedstyret for bortfall av inntekt/(kostnadsreduksjon) er å gjeninnføre at administrasjonstillegget 

tilføres hovedstyret. På denne måten kunne man se bort fra fordeling av porto/konvolutter/ fakturaer osv. 

Eksisterende grasrotandelordning (pr november 2011) 

Norsk Tipping administrerer grasrotandelen. Den gir 5 % av innsats Lotto, Viking Lotto, Keno, Joker, Tipping, 

Oddsen til et lag eller forening. Pr november 2011 er det registrert ca. 600 spiller på ØHIL.  Data er tilgjengelig 

på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen og det er derfor mulig å følge utviklingen i detalj. 

I snitt mottok ØHIL kr 250 pr registrerte spillere i 2010. 

 

Fra og med 2010 ble det innført en ordning som belønner undergrupper som aktivt bidrar til å verve 

medlemmer.  Ordningen belønner undergruppene med kr 325 pr vervet medlem. Etter mitt skjønn bør det 

vurderes om selve inntekten/utbetaling av dette fordeles over 2 år. Spesielt ved kampanjer sent i året, fordi man 

da ikke får effekt av vervingen før neste år.  

Langrenn har et annet syn på dette, se innspill. 

 

Data for grasrotandel er tilgjengelig ved 31.12., dvs. inntekter tas med i korrekt år: 

v. Utbetaling til undergrupper som har hatt vervekampanje (kr 325*antall vervede), beløpet 

justeres til kr 300,- for 2012 

vi. 25 % av resterende beløp til HS 

vii. 75 % av resterende beløp fordeles mellom undergruppene basert på idrettsregistreringen 

(se pkt 2c) 

Inntekten føres på konto for grasrotandel med avdelingsbegrep for å unngå oppblåsing av inntektene. 

 

Sponsorinntekter 

All inntekt fremskaffet av idretten beholdes av undergruppen. Inntekter fremskaffet av administrasjonen knyttet 

til en av idrettene (draktreklame, arenareklame, etc.) deles 25/75 mellom HS og undergruppen, med mindre 

annet avtales. 

Hanne foreslår at HS avgjør eventuelle tvister. 

Merverdiavgiftskompensasjon 
Myndighetene har innført en ordning som gir idrettslag o.a. anledning til å søke om refusjon av betalt 
merverdiavgift.  Søknadsfrist i juli i etterfølgende år, utbetaling i desember påfølgende år. Det søkes om 
1/3 av betalt av merverdiavgift. Faktisk utbetaling avhenger av totale søknader.  
Av praktiske årsaker videreføres et års forskyvning av denne inntekten. 
 
Behandles som kostnadsreduksjon. Fra og med 2012 kompenseres HS og undergruppene 
merverdiavgiftskompensasjon basert på forholdsmessige faktiske kostnader. 
 
 

 

 

 

http://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
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Forslag til vedtak:  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Vedtatt som foreslått, med følgende endringer: 
- Ingen gruppe kan få overføringer som overstiger 2 x treningsavgift 
- TNOK 15 av offentlige overføringer øremerkes HS 
- For 2012 settes godtgjørelse for verving av grasrotmedlemmer til NOK 300 
- Sponsorinntekter fordeles 25/75 mellom HS og undergruppene, med mindre annet avtales 
 
Prinsippene er offentliggjort på www.ohil.no 
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 55 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Interne lagkonti 
Bakgrunn:  
 
Historisk sett var det svært mange konti rundt omkring i ØHIL-systemet, og ved sammenslåingen av 
klubbene i 2007, startet en overføring av alle slike «private» konti til ØHIL sentralt. Det betyr at 
undergrupper/lag har interne konti registrert i klubben, som de disponerer selv. Hovedstyret har åpnet 
for at avgrensede prosjekter, eksempelvis egenandeler som skal dekke turer og lignende, gjøres i 
privat regi.    

Forslag til vedtak:  
 
Det vil fortsatt være nødvendig med muligheter for interne konti, spesielt knyttet til ulike typer dugnader. Grupper som for 
eksempel gjennomfører Grasrot-aksjoner, får sitt tilskudd på en intern konto. Det er ikke hensiktsmessig at slike beløp 
overføres til «private» konti.  
 
Samtidig bør avgrensede prosjekter, som innbetaling til turer, gjøres i privat regi, før et samlet beløp overføres til klubben 
(intern konto) for betaling av fakturaer.  
 
Vi ser på muligheter for at slike typer innbetalinger også kan legges inn i en framtidig «Klubbshop», med online betaling.  

Styrets bemerkninger: 
 
Godkjent som foreslått 
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 56 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Budsjett 

Bakgrunn:  
 
 

Styrets bemerkninger: 
  
Styret gikk igjennom utkast til budsjett og ga løpende innspill, herunder følgende: 
- Hopp/kombinert: Det kan ikke budsjetteres med underskudd. Treningsavgiftene må gjennomgås 
ettersom det tilsynelatende kun er 2 som skal betale treningsavgift. Det må vurderes å legge 
Hopp/kombinert inn under Langrenn 
- Håndball: TNOK 40 må tas ut av grasrotandel. Det må klargjøres hva "andre driftsinntekter på 
TNOK 110 består av 
- Fotball: Det må tas høyde for avskrivning på TNOK 60 på kunstgressbanen og økte kostnader 
på TNOK 290. 
- HS: inntekter fra grasrotandel kan settes til TNOK 100 
 
Ellers behandles nytt utkast til budsjett på neste styremøte.   
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 57 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Alpingruppe i ØHIL 

Bakgrunn:  
 
Over en periode har en initiativtager (Jan-Eirik Vestnes) og Sverre diskutert mulighetene for en 
alpin-gruppe i ØHIL. Vinteren 2012 blir dette et prøveprosjekt for 1. – 3. klassinger, med treninger 
i Lommedalen skisenter på fredager. Oppstart er i januar.  
 
Om dette skal bli en egen idrett i ØHIL, må dette godkjennes av Årsmøtet i februar. Erfaringer fra 
prosjektet vil danne grunnlag for et evt slikt forslag. Inntil videre ligger dette som en aktivitet 
under Idrettsskolen.  
 

Styrets bemerkninger: 
  
Administrasjonen utarbeider innstilling og sender denne til Sportslig Utvalg i god tid før neste 
styremøte dersom opprettelse av Alpin som egen idrett skal besluttes på Årsmøtet i februar. Det 
må dokumenteres struktur og oppslutning.   
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 58 

Saksbehandler Sverre, Jan,m Øyvind 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Barnehage/klubbhus på Jarmyra 

Bakgrunn:  
 
Over en periode har vi hatt et samarbeid med AS Idrettsbarnehage om et mulig samarbeid om et 
barnehagebygg på Jarmyra, der vi vil få det vi trenger av fasiliteter.  
 
For noen år tilbake forhandlet vi med Bærum kommune og tomten som det eksisterende 
klubbhuset vårt står på, og vi fikk muligheten til å omregulere bygget til barnehage, samtidig som 
vi fikk muligheten til å forhandle med en evt barnehageutbygger om å sette opp et bygg. I 
tilsvarende prosjekter andre steder i landet, har AS Idrettsbarnehage lange leieavtaler med 
idrettslag (da med klubbene som utbygger), men vi i ØHIL har vært tydelige på at vi ikke ønsker 
eller kan ta en slik stor investering. Slik saken står nå, vil derfor bygget finansieres av AS 
Idrettsbarnehage, mot at ØHIL får de fasilitetene vi trenger uten kostnad, dersom det blir en 
realitet.  
 
I høst har AS Idrettsbarnehage og Sverre hatt et møte med kommunen, og et informasjonsmøte 
med naboene på Jarmyra. Alle parter er positive til å finne en løsning.  
 
Stein Høglund, arkitekt for AS Idrettsbarnehage, utarbeider nå et forslag til bygget og området, 
som vil bli presentert for kommunen og naboene i løpet av relativt kort tid. Dersom alt går slik vi 
ønsker, kan det bli en oppstart på prosjektet høsten 2012.  
 
Eksisterende leieavtale vedr. utleie til barnehagen på Jarmyra, må trolig sies opp innen nyttår.  
 

Styrets bemerkninger: 
  
Tatt til orientering. Det ble understreket at ØHILs bruksrett til lokaler i ny barnehage på Jarmyra 
må tinglyses. 
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 59 
Saksbehandler Sverre, Jan 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn «Personalsak» G01 Fotball 
Bakgrunn:  
 
Det har vært en prosess rundt lagledelsen for G01, avd Hosle denne høsten. Saken gjøres rede for i 
møtet.  
Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. Det ble understreket at Sportslig Utvalg ser på ordninger for å fange opp 
behov for avklaring av prinsipper på årganger. Sportslig Utvalg er rett "tjenestevei" for slike saker.  
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 60 
Saksbehandler Sverre, Maj 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Seminar om differensiering 30. november 
Orientering:  
 
Etter et initiativ fra Lars Fredenlund, og etter diverse diskusjoner basert på utfordringer knyttet til 
begrepet differensiering, satt vi sammen en kveld der hovedtemaet var «hvordan beholde flest 
utøvere lengst mulig». Ronny Holmen fra NIF hadde en intro om barneidrettens bestemmelser, og 
deretter hadde Lars Fredenlund, Dag Horn og Petter Mortvedt innlegg om hvordan de har lykkes med 
å beholde hele årganger gjennom mange år, med lite frafall.  
 
Underveis og etter innleggene, ble det diskusjoner rundt temaet.  
 
Alle idrettene våre var representert, og det var til sammen 57 deltakere som møtte.   
 
Dette var ikke ment som et forum for å ta beslutninger, men å kunne presentere modeller for å drive 
idrett som har fungert tidligere, altså deling av erfaringer.  
 
Hovedessensen er likevel at det er svært viktig å se hver enkelt utøver, og tilrettelegge best mulig for 
at disse kan utvikle seg best mulig, også i barneidretten. All organisering må selvsagt skje i tråd med 
idrettens og ØHILs retningslinjer.  

Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok til etterretning at dette hadde vært en nyttig og produktivt møte.  
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 61 
Saksbehandler Philip, Maj 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Rapport fra Sportslig utvalg 
Orientering:  
 
  

Styrets bemerkninger: 
 
Styret minnet om at HS har gitt et mandat til Sportslig Utvalg. Dette må behandles i Sportslig 
Utvalg. 
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 42 
Saksbehandler Øyvind Hartveit 
Type sak Orientering 
Saksnavn Dugnadsarbeid i ØHIL 
Bakgrunn:  
Etter forrige styremøte ble det besluttet å se nærmere på mulighetene for å strukturere 
dugnadsarbeidet i ØHIL tilsvarende det Fossum gjør. Etter å ha sett på ØHIL kontra Fossum som 
klubber og måten man kan organisere dette på så har jeg funnet at forskjellene er betydelige og 
mulighetene for å ha felles dugnad med felles inntekt mindre i ØHIL enn i Fossum. 
 
Fossum er svært stor på langrenn / skiskyting (barn 2000 er over 100 stk) og de har egne anlegg 
for dette samt store vinterparkeringsplasser i tilknytning til anleggene. Dugnadsarbeidet består i å 
utvikle og vedlikeholde anleggene samt innkreving av parkeringsavgifter i vintersesongen. 
 
I ØHIL er det Julemessen som er den eneste inntektsbringende aktiviteten som alle 
undergruppene får glede av.  
 
Med dagens organisering av ØHIL virker det som undergruppene selv løser sine behov ved 
cuper (fotball), kiosker (håndball), skirenn (langrenn) etc og en dugnadsorganisering på tvers av 
gruppene vil være uhensiktsmessig. 
 
Legger opp til en ytterligere diskusjon om dette temaet i styremøtet 18.10.2011 med følgende 
tema: 
 

1. Inntekstbehov for klubben generelt 
 

2. Dugnadsbehov på ØHILs anlegg generelt 
 

3. Hva mener undergruppene 
 
 

Forslag til vedtak: 
Styret diskuterer saken og vurderer hva vi eventuelt gjør videre. 

 
Styrets bemerkninger: 
 

Saken utsatt 
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 62 
Saksbehandler Maj 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Alkoholpolitikk i ØHIL 
Bakgrunn:  
 
Jeg har i løpet av det siste halve året fått henvendelse fra flere foreldre til tenåringer i ØHIL om ØHILs 
policy med hensyn til alkohol i forbindelse med turer, cuper, treningsleir, osv. Det er gitt klart uttrykk 
for at det er ønskelig og forventet at klubben har klare retningslinjer her, både når det gjelder ungdom 
og voksne. Jeg har oppfordret til at det sendes en henvendelse til klubben, gjerne med kopi til meg. 
Når det ikke har kommet noe, meg bekjent, i hvert fall, tenker jeg at dette er noe som mange synes er 
vanskelig å ta opp. Derfor reiser jeg denne saken. Jeg har også undersøkt litt med NIF og NFF (siden 
NFF er det særforbundet som flest av våre medlemmer er relatert til). Begge har klare retningslinjer. 
http://nif.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/alkohol.aspx 
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Ungdomsfotball/Alkohol/Idrett---en-alkoholfri-sone/ 
 
Forslag til vedtak:  

 

Det utarbeides forslag til retningslinjer for ØHIL når det gjelder alkoholpolitikk. Forslaget 
legges fram på neste HS-møte, og føres opp som sak til klubbens årsmøte. Ansvarlig: Maj +? 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Vedtatt som foreslått. 
 

http://nif.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/alkohol.aspx
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Ungdomsfotball/Alkohol/Idrett---en-alkoholfri-sone/


  

 16 

 

Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 63 
Saksbehandler Sverre, Jan 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Nyansettelser 
Bakgrunn:  
 
ØHIL Fotball har fått inn Cecilie Stenseen som kontormedarbeider. Sverre orienterer om situasjonen 
på kontoret.  

Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 64 
Saksbehandler Sverre, Jan 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Historien om ØHIL 
Bakgrunn:  
 
Vi har en del materiell fra de tidligere klubbene under paraplyen ØHIL. Det har kommet et initiativ 
utenfra, fra Johnny Fagerstrøm, som ønsker å bidra rundt en presentasjon av klubbhistorien. Han er 
en som har vært med fra tidlig i klubbhistorien, og har selv en del historisk materiale.  
 
I forrige nummer av Sportsavisen, ba vi også om diverse historisk matriell, og har fått noe.  
 
En fin måte å kunne presentere klubbhistorien på, er ved å lage en «historisk vegg» i vestibylen på 
klubbhuset, med blant annet bilder, drakter og skriftlig historie. Øivind Gladsø er forespurt om en 
koordinerende rolle rundt dette arbeidet, men det vil være ønskelig med flere som kan holde i dette. 
Kansje noen fra hovedstyret? 

Styrets bemerkninger: 
 
Utsatt 
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Møtedato 06.12.2011 

 

Saksnummer 65 
Saksbehandler Sverre/Kaare 
Type sak Eventuelt 
Saksnavn Eventuelt 

Forberedelser til Årsmøtet (se vedlegg) 

Styrets bemerkninger: 
  

 

 


