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Saksliste hovedstyremøte onsdag 16.06.10 

 
 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
160610-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 
160610-01 Økonomi Pål A, Hanne 
160610-02 Kommunikasjon Nikki 
160610-03 Breddeidrettslagsperspektivet Philip 
160610-04 Anleggsoppdatering Jan, Pål, Sverre 

160610-05 ØHIL-dagen Philip, Sverre, alle 

160610-06 Arrangementer så langt Vivian, Sverre 

160610-07 Møtekalender høsten 2010 Sigurd, Sverre 

160610-08 Orientering fra administrasjonen Sverre 
 

 
 
 
Deltagere: 
 
Maj 
Nikki 
Sigurd 
Terje 
Pål A 
Philip 
 
Forfall: 
 
Pål P 
Jan 
Vivian 
 
Fra administrasjonen: 

 
Hanne 
Sverre 
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Møtedato 16.06.2010 

 

Saksnummer 160610-00 
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, samt 
sakspapirer til styremøtet er sendt pr mail. 
 
Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 12.05.2010 er godkjent. 
Innkalling til møte 16.06.2010 er godkjent. 
 
Styrets bemerkninger: 
Toril Røkeberg har trukket seg fra styret pga sykdom i familien. 

 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 16.06.2010 

 

Saksnummer 160610-01 
Saksbehandler Pål A, Hanne 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Økonomi 
Orientering:  
 
Regnskapet pr 31.05 ble gjennomgått. 
 
I juni vil det tilkomme betydelige beløp på inntektssiden, spesielt aktivitetsavgifter Fotball, 
Fotballskole og kommunale tilskudd. Driftsresultatet som pr 31.05 er negativt vil trolig være i 
balanse eller pluss pr. 31.06.  
 
Frist for å søke om moms-kompensasjon er 15. juli. Sverre følger opp og sender inn søknad.  
 
Styrets bemerkninger: 

 
Styret tok orienteringen til etterretning. Fra neste styremøtet er det ønskelig med en kolonne i 
regnskapsoppsettet med budsjettet for ØHIL, samt en kolonne med regnskapet pr tilsvarende 
periode i 2009. Dette vil gjøre regnskapet til et bedre styringsverktøy. 
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Møtedato 16.06.2010 

 

Saksnummer 160610-02 
Saksbehandler Nikki 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Kommunikasjon 
Bakgrunn:  
 
Nikki har laget et utkast til en kommunikasjons-strategi for ØHIL. Denne ble gjennomgått og 
diskutert.   
 

Vedtak: 
 
Nikki jobber videre med sitt dokument, og presenterer dette igjen på neste møte.  
 
Nikki tar ansvaret for å opprette en Facebookgruppe for ØHIL som lanseres 1. 
september. På dette tidspunktet vil vi ha på plass en gruppe med brukere, på tvers av 
idrettene og alder, som skal få i gang høy aktivitet på siden fra dag 1.  
 
I løpet av høsten blir det en gjennomgang av våre eksisterende Internettsider. Det blir 
viktig å se om det er nødvendig med eventuelle justeringer. Vi skal innhente informasjon 
fra ulike idretter/aldersnivåer for å kontrollere at ønsket informasjon faktisk er å finne.  
Styrets bemerkninger: 
 
Styret ser veldig positivt på det arbeidet som Nikki har satt i gang.  
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Møtedato 16.06.2010 

 

Saksnummer 160610-03 
Saksbehandler Philip 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Breddeidrettslagsperspektivet 
Bakgrunn:  
 
Saken er behandlet tidligere og ble diskutert igjen. Philip ønsker å gjennomføre en 
spørreundersøkelse for å ha et best mulig utgangspunkt for videre arbeid.  
 

Vedtak:  
 
Philip og Maj jobber videre med dokumentet de har påstartet. Maj tar ansvaret for å se på mulige 
tema for felles trener/leder-kurs i høst. Styret støttet forslaget om å ha en spørreundersøkelse, og 
at Philip/Nikki/Sverre finner fram til en leverandør av slik løsning som er best tilpasset vårt formål 
og vår økonomi.  
 
Idrettsutvalget må bli en viktig arena i dette arbeidet videre.  
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 16.06.2010 

 

Saksnummer 160610-04 
Saksbehandler Jan, Pål, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Anleggsoppdatering 
Orientering:  
 
Saken ble utsatt på grunn av forfall til møtet fra Jan og Pål. Saken tas opp igjen på neste møte, 
der det blant annet vil bli sett på mulige støtteordninger for oppgradering av eksisterende anlegg.  
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 16.06.2010 

 

Saksnummer 160610-05 
Saksbehandler Philip, Sverre, alle 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn ØHIL-dagen 
Bakgrunn:  
 
ØHIL-dagen har de siste årene ikke fungert spesielt bra, og det er ønske om å revitalisere denne, 
der både sportslig fokus og økonomisk oppside bør økes.  
 
Jens Kanden har tatt initiativ til en ”event” på høsten, der tanken er at vinteridrettene skal stå for 
arrangementet og få det økonomiske overskuddet.  
 

Vedtak:  
 
Initiativet til Jens og ØHIL-dagen må slås sammen til et arrangement og på en dag. Foreløpig 
dato settes til lørdag 25. september. Det legges opp til et ”marked” for bytte/kjøp/salg av skøyter 
og skiutstyr, kombinert med aktiviteter fra de ulike undergruppene. Noen forslag som vil 
diskuteres videre: 
 

o Kombineres med Nybegynnercupen (Fotball) 
o En oppvisningskamp? 
o Ferdighetsmerke 
o Terrengløp 
o Baseball, pitchemaskin 
o Ta lagbilder? 
o Underholdning 

 
Det foreslås en deltakeravgift på 100,- der det kan lages et deltakerkort med 5 klipp.  
 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 16.06.2010 

 

Saksnummer 160610-06 
Saksbehandler Sverre, Vivian 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Arrangementer så langt 
Orientering:  
 
Saken ble utsatt på grunn av forfall til møtet fra Vivian. Vivian og Sverre vil før neste møte ha 
klart en oversikt over cupene og fotballskolen som har vært hittil i 2010.  
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 16.06.2010 

 

Saksnummer 160610-07 
Saksbehandler Sigurd, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Møtekalender 
Bakgrunn:  
 
Det er viktig å sette en møtekalender tidlig for best mulig oppmøte. Onsdager blir fortsatt fast 
møtedag.  
 

Vedtak:  
 
18. august kl. 18-20 
22. september kl. 18-20 
20. oktober kl. 18-20 
 
Høstkonferansen - Lørdag 6. november kl. 10-15. 
 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Foreløpig agenda på Høstkonferansen; Kommunikasjon og fleridrettslagsperspektivet. 
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Møtedato 16.06.2010 

 

Saksnummer 160610-08 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Orientering fra administrasjonen 
Orientering:  
 
Sverre er allerede ute i pappa-permisjon (2 dager i uken) og vil fra medio august ha 100% 
permisjon i 6 uker.  
 
Styrets bemerkninger: 

 

 


