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Saksliste hovedstyremøte onsdag 12.05.10 

 
 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
120510-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 
120510-01 Økonomi Sverre,  
120510-02 Oppgavefordeling, prioriterte områder Alle 
120510-03 Orientering fra administrasjonen Sverre 

 

 
Deltagere: 
Sigurd Kvistad  
Nikki Schei 
Pål Pettersen 
Maj Berger-Sæther 
Jan Bakken 
Terje Jansen 
 
Forfall: 
Toril Røkeberg 
Pål Anthonsen 
Vivian Erster Dalan 
Philip Tolloczko  
 
 
Fra administrasjonen: 
Sverre Nordby 
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Møtedato 12.05.2010 

 

Saksnummer 120510-00 
Saksbehandler Sigurd 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 
Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og påminnelse til styremøtet 
er sendt pr mail. 
 
Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 07.04.2010 er godkjent. 
Innkalling til møte 12.05.2010 er godkjent. 
 
Styrets bemerkninger: 
Styret ber om at sakspapirer sendes ut minimum 3 dager før møtet. 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 12.05.2010 

 

Saksnummer 120510-01 
Saksbehandler Sverre, Hanne 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Økonomi 
Orientering:  
 
Regnskapet pr 31.03 ble gjennomgått, med diskusjon rundt noen punkter.  
 
Styrets bemerkninger: 
 
Det er viktig at regnskapet blir sendt ut til styremedlemmene tidlig, og i god tid før styremøtet. 
Hanne sender siste oppdaterte regnskap til Pål tidlig, slik at han i god tid får satt det opp i ”sitt” 
format og sendt det ut senest 3 dager før styremøtet. Gjerne gjennom sakspaipirene som sendes 
ut fra administrasjonen. Styret ønsker at kommentarer/vurderinger fra øk.ansvarlig (Pål) følger 
regnskapsrapporten. 
 
Regnskapsrapportene for ØHIL totalt og HS må oppdateres med budsjetttall. 
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Møtedato 12.05.2010 

 

Saksnummer 120510-02 
Saksbehandler Sigurd 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Oppgavefordeling, prioriterte områder 
Orientering:  
 
Listen over prioriterte oppgaver fra forrige styremøte ble gjennomgått. Det krever fortsatt en del 
arbeid, og i juni-møtet vil flere konkrete planer bli lagt fram.  
 
I forhold til Fleridrettsperspektivet, har Maj, Philip og Toril begynt å jobbe med et dokument. 
Fokusområder i 2010 vil være felles leder/trenerutdanning, samt ØHIL-dagen.  
 
Det er også ønskelig at Fleridrettsperspektivet blir tema på Høstkonferansen 2010.  
 
Gruppen kommer tilbake med mer på kommende møte.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 12.05.2010 

 

Saksnummer 120510-03 
Saksbehandler Orientering fra 

adminstrasjonen 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Orientering fra administrasjonen 
Orientering:  
 
Det ble informert om følgende saker:  
 

o Kunstis/kunstgress 
o Barnehage/klubbhus på Jarmyra 
o Parkering/byggevirksomhet Jarmyra 
o Reklameskilt Hoslebanen 
o Sportslig Ansvarlig engasjert i ØHIL Fotball 
o Fokus på orden på anleggene våre 
o ØHIL Manpower Cup 
o Fakturering fotball 
o Oppstarten fotball 
o Utstyrsavtale for ØHIL som skal reforhandles 
 

 

Styrets bemerkninger: 
Utstyrsavtale må forelegges HS for godkjenning/beslutning pga det økonomiske omfanget. Det er 
viktig at det innhentes tilbud fra flere leverandører og at dagens avtale blir evaluert for å finne 

forbedringsområder.  
 

 
 


