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Protokoll hovedstyremøte tirsdag 18.10.11 

 

 
Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 
45 Godkjenning av protokoll og 

innkalling 
Kaare Godkjent 

46 Regnskap pr 30.09.2011 Hanne, 
Kirsten, 
Sverre 

Etterretning 

16 Nytt regnskapssystem Kirsten Etterretning 

19 ØHIL på Facebook Nikki Etterretning 

47 Sportsavisen Sverre Vedtak 

48 Redaktør til www.ohil.no Sverre Etterretning 

49 Budsjettforutsetninger 2012 Sverre Vedtak 

50 Tildelinger av stipend Sverre Vedtak 

25 Vurdering av nivået på 
aktivitetsavgifter 

Ole 
Christian 

Vedtak 

23 Bemanning i ØHIL Sverre Etterretning 

30 Hedersutmerkelser Maj, 
Kaare, 
Sverre 

Vedtak 

42 Dugnadsarbeid i ØHIL Øyvind Utsatt 

44 Eventuelt 
- Elitesatsing (fra håndball) 
- Hjertestarter 
- Kortbonus 
- Alkoholpolicy 
- Høstseminaret, BIR 

Kaare,  
Sverre 

Etterretning  

 

 
 
Deltagere: 
- Kaare, Nikki, Kirsten, Maj, Øyvind, Ole Christian, Phillip (fra kl 19:15 (sak 19) 
- Sverre, Hanne 
- Harald Joa 
 
Forfall:  
- Jan 
 
Kalender: 
Nest møte 6. Desember 2011
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Møtedato 18.10.2011 

 

Saksnummer 45 
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 06.09.2011 er godkjent 
Innkalling til møte 18.10.2011 er godkjent. 
 
Styrets bemerkninger: 
Godkjent som foreslått. 
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Møtedato 18.10.2011 

 

Saksnummer 46 
Saksbehandler Kirsten, Hanne, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Regnskap pr 30.09.2011 
Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er regnskapet pr 30.09.2011, med sammenligningsgrunnlag fra tilsvarende 
periode i 2010, samt budsjett for 2011.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styrets leder uttrykte bekymring for svikt i flere inntektsposter. De poster som viser stort avvik fra 
budsjett ble gjennomgått og besvart slik: 
- Treningsavgift Idrettsskolen er ikke fakturert, men faktureres nå 
- Treningsavgift fotball: 120.000 utestånde 
- Treningsavgift bandy: ikke fakturert på grunn av manglende tilgang til laglister. Administrasjonen 
skal nå purre opp slike. 
- Treningsavgift Fotballskoler: Cecilie purrer dette opp 
- Treningsavgift langrenn: Er ikke fakturert. Faktureres nå 
- Inntekter cuper: tilkommer inntekter fra helges fotballcup 
- Kafeteria/kiosk salg: Stammer stort sett fra håndball, som begynner sesong nå  
- Sponsorinntekter: Denne posten vil vise sprekk pga at klubben har mistet sponsor. Ligger 
150.000 i sponsorinntekter under "salg klubbeffekter" ettersom bidrag der er ført mot prisen lag 
har betalt for utstyr 
- Renteutgift og gebyrutgiften blir reversert 
 
Styret understreket betydningen at faktureringen nå må prioriteres sterkt og følges opp.  
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Møtedato 18.10.2011 

 

Saksnummer 16 

Saksbehandler Kirsten 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskapssystem, medlemsregister, webside 

Bakgrunn:  
 
Det er avholdt møte med Økonomispesialisten og Råd & Regnskap. Sverre og undertegnede 
anbefalte Økonomispesialisten basert på pris, leveranse og personkjemi til styrets leder. I 
etterkant har prisen kommet ytterligere ned. Vi starter opp med implementering av nytt system i 
ultimo oktober. 
 
Det må gjøres en grundig jobb med tanke på vurdering av eksisterende rutiner, gjennomgang 
kontoplan osv. Jeg holder tak i dette sammen med Hanne. 
 
Formell avtale undertegnes så fort som mulig. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Med mindre det oppstår uventede forhold, vil Økonomispesialisten velges som ekstern 
regnskapsfører.  
  



  

 5 

 
 

Møtedato 18.10.2011 

 

Saksnummer 47 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Sportsavisen 
Bakgrunn:  
 
Vi har et medlemsblad som er godt likt i området vårt, men sliter veldig ved hver utgave å få inn nok 
stoff til å fylle avisen. Til tross for flere purringer, er dette en stor jobb, i tillegg til at selve produksjonen 
er tidkrevende og kostbar (ca 30.000,- pr nummer). I 2008, 2009 og 2010 hadde vi 3 nummer i året, i 
2011 har vi hatt ett nummer, og det er planlagt og budsjettert med et nummer til i november.  
 
Innholdet i Sportsavisen blir basert på det som kommer inn, og det er derfor veldig tilfeldig. I en tid der 
mye av kommunikasjonen foregår via Internett/Facebook er det et spørsmål om Sportsavisen skal 
videreføres, og i tilfelle “ja”, hvordan.  

Forslag til vedtak:  
 
A: Vi legger ned produksjonen av Sportsavisen og setter inn ressursene på en bedre og mer aktiv 
Internettside for klubben, med et evt tillegg i aktive Facebook-sider. 
 
B: Vi engasjerer en redaktør for Sportsavisen, som har ansvaret for å følge opp hver av 
undergruppene, koordinere det som kommer inn av artikler, redigere disse, og få ansvaret for å også 
skrive mer eller mindre aktuelle artikler. En redaktør vil også måtte få frie tøyler til å gjøre om på typen 
innhold i avisen.   
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det var adskillig diskusjon rundt dette temaet. Innspillene dekket punkter som at Sportsavisen er 
en kostbar og ineffektiv måte å kommunisere på, at avisen er innarbeidet i lokalmiljøet, at kun 
medlemmene bruker webben, at Sportsavisen er viktig for å tilby sponsorer et godt produkt etc. 
Styret merket seg at Sverre har en kandidat som ønsker å skrive for Sportsavisen. Styret samlet 
seg om å samle seg ytterligere erfaringer gjennom å produsere ett nytt nummer av Sportsavisen i 
2011 og så evaluere hva man gjør videre.   
 
Enkeltlag kan tilbys å selge annonser i neste utgave av Sportsavisen og vil da kunne beholde 
75% av inntektene av dette. Resterende inntektsføres på HS.  
 

 



  

 6 

 

Møtedato 18.10.2011 

 

Saksnummer 48 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Redaktør til www.ohil.no 
Orientering: 
 
Det er et ønske om en mer aktiv Internettside for klubben, utarbeiding av retningslinjer og 
oppfølging av disse, samt en redigering av de artiklene som til enhver tid ligger ute. Det være seg 
rutiner for hva som skal ligge på klubbens hovedside, undergruppenes hovedsider og de ulike 
lag/gruppesider osv.  
 
I møtet med Idrettsutvalget i forrige uke, ble dette diskutert, og den nyansatte ressursen i ØHIL 
Fotball (Cecilie Steensen) ble forslått som en slik redaktør. Selv om dette er en ressurs som 
betales av ØHIL Fotball, synes ØHIL Fotball at dette er en oppgave som kan dekkes av Cecilie.  
 

Styrets bemerkninger: 
  
Ønsket om bruk av Cecilie ble tatt til etterretning.  
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Møtedato 18.10.2011 

 

Saksnummer 49 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Budsjettforutsetninger 
Bakgrunn:  
 
Vedlagt sakspapirene er forslag til budsjettforutsetninger for 2012. Endringer i forhold til 2011:  

 
Tilskuddene som undergruppene kan søke om legges inn som stipendsøknader. 
Hovedstyret budsjetterer med 25.000,- i hvert halvår. 
 
Momskompensasjonen som var en ny ordning i 2010, basert på totale driftsutgifter 
for klubben. Dette tilskuddet gikk til Hovedstyret i 2010 og 2011, men det foreslås 
gitt til avdelingen (hovedstyret og de ulike undergruppene) som har de faktiske 
kostnadene.  

 
Forslag til vedtak: 
 
 

Styrets bemerkninger: 
Styret understreket av det må lages mer utfyllende budsjettforutsetninger før budsjettarbeidet 
intensiveres. Budsjettet blir hovedtema på det utvidede styremøtet 6. desember og da må utkast 
til slike forutsetninger være utarbeidet av administrasjonen i god tid før møtet. Styret understreket 
at det er et grunnleggende prinsipp at inntekter og utgifter i størst mulig grad skal føres i den 
idrett de stammer fra. Det må være åpenhet rundt overføringer mellom idrettene. Etter dette 
godkjente styret prinsippene knyttet til stipender og MVA-kompensasjon.  
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Møtedato 30.08.2011 

 

Saksnummer 50 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Tildeling av stipender 
Bakgrunn:  
 
ØHIL har utlyst stipender via www.ohil.no og med utsending av kriterier for tildeling til 
undergruppene. Det er kommet inn 4 søknader, som er vedlagt.  

 
Amalie Anderdal (uten søkt beløp) 
ØHIL Håndball (8.800,-) 
ØHIL Langrenn (deler av 22.950,-) 
ØHIL Fotball, T15 (deler av 92.500,-) 
 
Forslag til vedtak: 
 
ØHIL Fotball, T15: 20.000,- 
ØHIL Langrenn: 15.000,- 
ØHIL Håndball: 8.800,- 
Amalie Anderdal: 6.200,- 
 
 

Styrets bemerkninger: 
Styret ønsket å prioritere tildeling til idrettene heller enn enkeltutøver og vedtok å tildele stipender 
som foreslått, dog slik at midlene foreslått tildelt Amalie ble tildelt T15-prosjetet.  

 

 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 18.10.2011 

 

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. 
 
Det har vært gjennomført en egen analyse med innspill fra grenen basert på spørsmålene 
ovenfor. Denne analysen ligger vedlagt i Powerpoint. 
 
Oppsummering av funn så langt er: 

• Medlemsavgiften til ØHIL utgjør en relativt liten del av de totale inntektene til klubben, 
mens sett i tillegg til treningsavgiftene utgjør det ca 58% av inntektene 

• De ulike grenene har ikke planlagt å øke sine treningsavgifter vesentlig utover de siste 
justeringer som er gjordt i eksempelvis fotball og langrenn 

• Det er kun fotballgruppen som står foran vesentlige planlagte investeringer i anlegg, men 
disse er selvfinansierende 

– Andre grener uttrykker bekymring for at satsning i fotball kan risikere fremtidige 
kostnadsoverskridekser / tap for klubben som sådan 

 
• Potensiell inntekstforbedring 

– Etablere / utøke sponsoraktiviteter på tvers av medlemsmassen med 
provisjonering av sponsoransvarlig (eks for en deltidsansatt) 

– Tilbud til funksjonshemmede / Aktivitet på dagtid for personer på Attføring / 
Integrering av immigranter 

– Innføre kvantumsrabatt (søskenmoderasjon – antall treninger) spesielt for utøvere 
som er aktiv i flere grener 

– Øke antall medlemmer med støttemedlemskap og familiemedlemskap – spesielt 
for Idrettsskolen og ta bort treningsavgiftfritak for hjelpetrenere 

 
Anbefalinger – videre framdrift 

• Grenene ser ikke umiddelbart gevinst ved å øke avgiftene, men dersom det kan vises til 
en ”multiplikatoreffekt” ved eks sponsevirksomhet og forbedret anleggsutnyttelse virker 
det mer aktuelt 

– Vurder effekten av en 20% økning i medlemsavgift til kr 600,- på inntekter og 
muligheter samt økt andel famile og støttemedlemmer 

– Vurder rabatteringsordninger for deltakelse i flere grener 
– Ferdigstill benchmark med tilsvarende klubber 

 
• En eventuell sak om økning av medlemsavgiften fremlegges på generalforsamling i 2012. 
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Forslag til vedtak: 
Styret er orientert om saken og støtter foreslår videre analyse og drøftingsaktiviteter slik de 
foreslås over. 

 
Styrets bemerkninger: 
Godkjent som foreslått. 
 

 



  

 12 

 
Møtedato 18.10.2011 

 

Saksnummer 23 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Bemanning i ØHIL 
Orientering: 
 
ØHIL Fotball har ansatt Cecilie Steensen i en 50% stilling fra og med 10. oktober. I første 
omgang er dette en midlertidig stilling ut året, men med sikte på en mulig fast ansettelse. Cecilie 
skal avlaste administrasjonen, hovedsakelig med administrative fotball-relaterte oppgaver. I 
perioder vil Cecilie også arbeide med oppgaver som også omfatter ØHILs øvrige idretter, etter 
samråd med ØHIL Fotball og administrasjonen.   
 

Styrets bemerkninger: 
 Tatt til etterretning. 
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Møtedato 18.10.2011 

 

Saksnummer 30 
Saksbehandler Sverre/Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Hedersutmerkelser 
Bakgrunn:  
 
Hovedstyret besluttet i møtet 06.09.11 følgende: 
 
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 
æresmedlemskap. 
 
Forslag til statutter: 
 
Statutter for æresmedlemmer i Øvrevoll Hosle IL  

Godkjent på årsmøte i ØHIL den [..] 2012 
 
1. Kriterier for æresmedlemskap 

Æresmedlemskap i ØHIL IL er den høyeste utmerkelse klubben har og tildeles personer som har: 
- utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for foreningen gjennom mange år 
- utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for foreningen eller i en spesiell sak som har fått stor 
betydning for foreningen  
- betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i foreningen gjennom mange år. 
 
Æresmedlemskap bør ikke tildeles for idrettsprestasjoner alene. 
 
2. Hyppighet av utmerkelsen av æresmedlem 
Inntil 2 æresmedlemmer kan utnevnes hvert år. 
 
3. Komite for utnevnelse av æresmedlem 

Æresmedlemskap besluttes av en komite valgt av årsmøte i ØHIL.  Komiteen består av daglig leder 
og inntil 4 medlemmer utpekt av årsmøtet i ØHIL. Komiteen velger selv sin leder. Hvert medlem 
velges for 4 år av gangen. Lederen sammenkaller til møter når han/hun finner det nødvendig. 
 
Komiteen sender ut skriftlig melding til hovedstyret og gruppestyrene om frist for innsending av 
forslag. 
 
Æresmedlemskap skal være enstemmig i komiteen.  
 
4. Utnevnelse 
Utnevnelse skal finne sted på ØHILs årsmøte eller annen festlig sammenkomst i idrettslaget. 
Mottakeren innbys skriftlig og tildeles ØHILs æresmedlemskap, som består av diplom og pokal, samt 
æresmedlemsbevis. Foretatte utdelinger skal fremgå på lagets nettsider. 
 
5. Æresmedlemmers rettigheter 
Æresmedlemskap er livsvarig, (med unntak av pkt. 6. suspensjon). Et æresmedlem har gratis 
medlemskap i ØHIL, samt gratis adgang til alle lagets idrettslige arrangementer ved forevisning av 
æresmedlemsbevis utstedt av hovedstyret. 
 
6. Suspensjon 
Et æresmedlem kan fratas sitt æresmedlemskap i tilfeller hvor medlemmet viser en opptreden som er 
uverdig for laget, blir ekskludert fra laget eller fratatt sine verv.  Suspensjon kan kun gjøres av 
hovedstyret i ØHIL idrettslag. 
 
7. Endringer 
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Endringer til disse statutter skal avgjøres på ØHILs årsmøte med 2/3 flertall. 

 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedstyret fremlegger for årsmøtet for vedtakelse statuttene som gjengitt ovenfor.  
 
Alternativ til Pkt 3:  
 
Æresmedlemskap i ØHIL besluttes av Hovedstyret. Daglig leder og medlem utpekt av 
hovedstyret kan hvert år innstille overfor hovedstyret personer for æresmedlemskap i ØHIL. 
Innstillingen skal sendes til Hovedstyret innen utløpet av oktober hvert år. 
 
Ved alternativ 2 kan Hovedstyret allerede på årsmøtet for 2012 utnevne Æresmedlem(mer). 

Styrets bemerkninger: 
Styret ønsket å gjøre tildelingsprosessene enklere og så ikke noe behov for å ha et eget utvalg 
for vurdering av tildelinger. Statuttene ble derfor vedtatt slik: 
 
Statutter for æresmedlemmer i Øvrevoll Hosle IL  

Godkjent på årsmøte i ØHIL den [..] 2012 
 
1. Kriterier for æresmedlemskap 

Æresmedlemskap i ØHIL IL er den høyeste utmerkelse klubben har og tildeles personer som har: 
- utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for foreningen gjennom mange år 
- utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for foreningen eller i en spesiell sak som har fått stor 
betydning for foreningen  
- betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i foreningen gjennom mange år. 
 
Æresmedlemskap bør ikke tildeles for idrettsprestasjoner alene. 
 
2. Hyppighet av utmerkelsen av æresmedlem 
Inntil 2 æresmedlemmer kan utnevnes hvert år. 
 
3. Beslutning om å tildele æresmedlemskap 

Æresmedlemskap i ØHIL besluttes av Hovedstyret. Daglig leder og medlem utpekt av 
hovedstyret kan hvert år innstille overfor hovedstyret personer for æresmedlemskap i ØHIL. 
Innstillingen skal sendes til Hovedstyret innen utløpet av oktober hvert år. 
 
4. Utnevnelse 
Utnevnelse skal finne sted på ØHILs årsmøte eller annen sammenkomst i idrettslaget. Mottakeren 
innbys skriftlig og tildeles ØHILs æresmedlemskap, som består av diplom og pokal, samt 
æresmedlemsbevis. Foretatte utdelinger skal fremgå på lagets nettsider. 
 
5. Æresmedlemmers rettigheter 
Æresmedlemskap er livsvarig, (med unntak av pkt. 6. suspensjon). Et æresmedlem har gratis 
medlemskap i ØHIL, samt gratis adgang til alle lagets idrettslige arrangementer ved forevisning av 
æresmedlemsbevis utstedt av hovedstyret. 
 
6. Suspensjon 
Et æresmedlem kan fratas sitt æresmedlemskap i tilfeller hvor medlemmet viser en opptreden som er 
uverdig for laget, blir ekskludert fra laget eller fratatt sine verv.  Suspensjon kan kun gjøres av 
hovedstyret i ØHIL idrettslag. 
 
7. Endringer 
Endringer til disse statutter skal avgjøres på ØHILs årsmøte med 2/3 flertall. 
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Møtedato 18.10.2011 

 

Saksnummer 240511-42 
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 18.10.2011 

 

Saksnummer 44 

Saksbehandler  
Type sak  

Saksnavn Eventuelt 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Elitesatsing (fra håndball) 

- Styret er enig i at det burde lages noe nærmere vurderinger av realisering av T15-målsetningen vil 
innebære. Isolering av risiko må i den forbindelse vektlegges.  
 
Hjertestarter 

- Styret tok til etterretning av håndballen har anskaffet hjertestarter. Det er ikke like klart at 
hjertestarter er like hensiktsmessig i andre idretter med skiftende arenaer. Det er imidlertid viktig med 
kunnskap om førstehjelp. Hjertekompresjoner kan være kritisk i tiden frem til ambulanse kommer 
frem.   
 
Kortbonus 
- Utsatt 
 
Alkoholpolicy 
- Utsatt 
 
Høstseminaret, BIR 

- Kaare stiller. Maj forsøker å få det til 
 

 


