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Protokoll hovedstyremøte tirsdag 18.01.12 

 

 
Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 
1 Godkjenning av protokoll og 

innkalling 
Kaare Godkjent 

2 Regnskap pr 31.12.2011 Hanne, 
Kirsten, Sverre 

Etterretning 
 

3 Status nytt regnskapsbyrå Hanne, Sverre Etterretning 

4 Ferdigstilling av budsjett 2012 Sverre, Kirsten Etterretning 

5 Barnehage/klubbhus Jarmyra Sverre Etterretning 

6 Status ØHIL Bandy Torkel, Sverre Beslutning 

7 Historien om ØHIL Sverre Vedtak 

8 Idrettsutvalget Maj, Philip Vedtak 

9 Dugnadsarbeid i ØHIL Øyvind Etterretning 

10 Alkoholpolitikk i ØHIL Maj Vedtak 

11 Årsmøte 2011 Sverre Etterretning 

12 Eventuelt Kaare  
 

 
 
Deltagere: Kaare, Philip, Ole Christian, Kirsten, Nikki, Maj, Jan, Øyvind 
Gro (Fotball), Ole (Bandy), Sverre (adm) 
 
Forfall: Ingen 
 
 
Kalender: 
 
Hovedstyremøte (Årsmøtesaker), tirsdag 7. februar kl 2000 
Årsmøte: Onsdag 15. februar kl. 1800
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Møtedato 18.01.2012 

 

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 påminnelse, samt 
sakspapirer til styremøtet er sendt pr mail. 
 
Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 06.12.2011 er godkjent 
Innkalling til møte 18.01.2012 er godkjent. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Godkjent som foreslått. 
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Møtedato 18.01.2012 

 

Saksnummer 2 
Saksbehandler Kirsten, Hanne, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Regnskap pr 31.12.2011 
Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er foreløpig regnskap pr 31.12.2011, mot budsjett. Tap og krav for 
undergruppene kan bli justert, om dette er ønskelig for undergruppene, innen 20.01.2012. 
Fotballgruppas tap er satt til 40.000,- mens øvrige undergrupper er (inntil videre) oppført med 25% i 
tap.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Kirsten, Hanne og Sverre tar siste justeringer og omposteringer, slik at et mest mulig oppdatert 
regnskap forelegges revisor som kommer tirsdag 24. januar.  
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Møtedato 18.01.2012 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Hanne, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status nytt regnskapsbyrå 

Orientering:  
 

Økonomispesialisten er nå i gang med samarbeidet med ØHIL. Lønn med utbetalingsdato 15. januar ble utført 

av ØS, og dette fungerte veldig bra. Hanne betaler alle fakturaer i januar og ettersender bilagene for føring hos 

ØS. Vi vil i løpet av en ukes tid få tilgang til regnskapsprogram og dokumentsenter, slik at vi da vil få full 

oversikt, og kunne godkjenne og kontere alle utbetalinger. ØS har lagt inn medlemmene våre i sitt system, i 

tillegg til de fleste av våre leverandører.  

På grunn av behovet for scanning av fakturaer, vil vi kjøpe inn en scanner til kontoret i løpet av januar. 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. Sverre informerer undergruppene om at 
regnskapsrapporteringen med nytt regnskapsbyrå vil komme senere enn tidligere, i slutten av 
påfølgende måned. På bakgrunn av dette må også framtidige styremøter legges senere i 
måneden.  
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Møtedato 18.01.2012 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Kirsten Vanberg (KV) 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Ferdigstilling av budsjett 2012 

Bakgrunn:  
 
På bakgrunn av tidligere innsendte budsjetter og behandling i Hovedstyremøtet 6. desember, er 
nytt forslag til budsjett vedlagt. Det er lagt inn en linje med momskompensasjon, der ca 2% av 
totale driftsutgifter er lagt til alle budsjettene.  
 

Vedtak:  
 
Kirsten, Hanne og Sverre ser over noen av postene i Bandybudsjettet, samt en justering knyttet til 
periodisering, før et komplett budsjett legges fram for HS 6. februar, som underlag til 
Årsmøtebehandling. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 18.01.2012 

 

Saksnummer 5 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Barnehage/klubbhus Jarmyra 
Bakgrunn:  
 
Det er fortsatt ikke tatt noen avgjørelser i kommunen som sikrer at prosjektet kan gjennomføres. ØHIL 
har en leieavtale med Barnas barnehage, som må sies opp med 6 måneders varsel (senest 1. 
februar).    
 

Utkast vedtak:  
 

ØHIL ønsker å sikre leieinntekter lengst mulig. Kaare og Sverre tar opp en dialog med AS 
Idrettsbarnehage som sikrer klubbens interesser best mulig.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Som foreslått 
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Møtedato 18.01.2012 

 

Saksnummer 6 

Saksbehandler Sverre, Ole Hanseth 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status ØHIL Bandy 

Orientering:  
 
Bandygruppen er godt organisert sportslig, og vi gir et godt tilbud til våre utøvere. I forhold til 
administrasjonen utover det sportslige, spesielt knyttet til økonomien, er det krav om at ØHIL 
Bandy må på plass en bedre form for organisering.  
 

Styrets bemerkninger: 
  
Innen 1. februar må ØHIL Bandy få på plass en person som er ansvarlig for økonomien. Bandys 
representant på styremøtet (Ole Hanseth) tar dette videre og sørger for at så skjer.  
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Møtedato 18.01.2012 

 

Saksnummer 7 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Historien om ØHIL 
Orientering:  
 
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 materiell, 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. 
  

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret er svært positive til et slikt tiltak, og det ønskes at det settes ned en liten gruppe som 
jobber med dette. Sverre tar dialogen videre med Fagerstrøm og Gladsø. Alternativ vil tidligere 
styremedlemmer, med god kjennskap til historien, bli kontaktet.  
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Møtedato 18.01.2012 

 

Saksnummer 8 
Saksbehandler Philip, Maj 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Idrettsutvalget 
Orientering:  
 
Maj og Philip innkaller til et møte i Idrettsutvalget i uke 6. Vedlagt sakspapirene er forslag til 

mandat for Idrettsutvalget. Maj og Philip tar med seg forslaget til møtet i Idrettsutvalget.  

 

 
Styrets bemerkninger: 
 

Styret ga sin tilslutning til det foreslåtte mandatet, dog slik at ordene "Idrettsutvalget er klubbens 
viktigste utvalg og" byttes ut med "Idrettsutvalgets mandat er å"  
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Møtedato 18.01.2012 

 

Saksnummer 9 
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 
 
 

Vedtak: 
 

På bakgrunn av Fossum sin organisering, reviderer Øyvind, og sender ut et forslag til styret og 
undergrupper, med et forslag til skjema for hver idrett. Mange av dugnadsaktivitetene det er 
behov for, ligger på hver enkelt undergruppe.  
 
Knyttet til inntektsbringende tiltak, lager Ole Christian et forslag til en «pool» med muligheter for 
idretter/lag/grupper som kan brukes ved ønske/behov. Her vil blant annet Grasrotandelen ligge, 
samt andre muligheter som bonus-kort, loddsalg, og salg av ulike produkter.  

 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 18.01.2012 

 

Saksnummer 10 
Saksbehandler Maj 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Alkoholpolitikk i ØHIL 
Bakgrunn:  
 
Det vises til sak 62/2011, og protokoll fra møtet i HS 6.12.11. 
NIF har formulert idrettens holdning til alkohol i fem punkter: 
(http://www.idrett.no/tema/folkehelseogskole/folkehelse/Sider/alkohol.aspx) 

 Norges idrettsforbund skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i 
idrettslig sammenheng (§11–2 g). 

 Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og 
alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og 
unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  

 Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på 
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.  

 Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og -alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke 
nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.  
I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet 
leies ut til -private (§11–2 g). 

 Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig 
del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle 
organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohollovgivning med forskrifter og retningslinjer. 
Arenareklame og utstyrsreklame utføres i henhold til gjeldende lovverk. Særforbund og kretser 
informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som 
deltar på idrettsarrangementer i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde 
seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangementer i Norge. 

Har videre sett noen idrettslag som har tatt inn kulepunkt nr.2 i sine vedtekter, enten som egen 
paragraf rusmidler eller som paragraf under ”medlemmer”. Jeg synes dette kan være en god løsning, 
og at HS sin oppgave også blir å kommunisere dette ut til klubbens ulike ledd. Dersom vi velger 
denne løsningen, snakker vi om vedtektsendring, og det er årsmøtesak. 

Uansett vil jeg foreslå at saken også luftes/drøftes i Idrettsutvalget. Det bør da skje før årsmøtet. Det 
kan uansett være HS sitt forslag, men jeg syne det er rimelig at styrene i undergruppene og 
Idrettsutvalget får anledning til å drøfte det på forhånd. 
http://nif.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/alkohol.aspx 
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Ungdomsfotball/Alkohol/Idrett---en-alkoholfri-sone/ 

Vedtak:  
 
HS foreslår følgende formulering som ny § 18, alternativt §4, 3. ledd i klubbens vedtekter: 

 Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og 
alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og 
unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  

Dette drøftes i Idrettsutvalget og undergruppene, og vurderes opp mot en vedtektsendring i Årsmøtet 
som avholdes i 2013.  
Styrets bemerkninger: 
 
Styret støtter at forslaget legges frem for Idrettsutvalget og undergruppene. 

http://www.idrett.no/tema/folkehelseogskole/folkehelse/Sider/alkohol.aspx
http://nif.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/alkohol.aspx
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Ungdomsfotball/Alkohol/Idrett---en-alkoholfri-sone/
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Møtedato 18.01.2012 

 

Saksnummer 11 
Saksbehandler Sverre, Jan 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Årsmøte 2011 

Bakgrunn:  
 
ØHILs Årsmøte er satt til onsdag 15. februar kl. 1800. Revisor har vært på besøk og virker som han 
har kontroll på revisjonen, i samarbeid med Hanne. De har sammen satt opp en plan med frister for å 
få alt klart i tide. Undergrupper og styret har fått frister for sine tilbakemeldinger og Sverre følger opp 
disse. Kaare og Sverre har hatt kontakt med valgkomitéen, som får en tilbakemelding etter styremøtet 
knyttet til nåværende styremedlemmers status.  
  
Styrets bemerkninger: 
 
Styremedlemmene som nå avslutter sin 2-års periode, har varslet at de går ut av styret. Jan 
Bakken er åpen for å sitte i en ny periode. De som har ett år igjen fortsetter. Sverre informerer 
valgkomitéen om dette, og gir også beskjed om at de må innstille til en ny valgkomité.  
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Møtedato 18.01.2012 

 

Saksnummer 12 
Saksbehandler Sverre/Kaare 
Type sak Eventuelt 
Saksnavn Eventuelt 

 

Styrets bemerkninger: 
  

Ingenting til behandling 

 


