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Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 

 
 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 
220910-01 Økonomi Sigurd 
220910-02 Kommunikasjon Nikki 
220910-03 Fleridrettslag / 

Breddeidrettslagsperspektivet 
Maj, Philip 

220910-04 Høstkonferansen Sigurd 
220910-05 Orientering fra administrasjonen Sverre 
220910-06 Evaluering ØHIL-dagen Alle 

 

 
Deltagere: 
 
Sigurd 
Terje 
Jan 
Maj 
Philip 
 
 
Forfall: 
 

Vivian 
Pål P 
Pål A 
Nikki 
 
 
Kalender: 
 
20.10 Styremøte kl. 18-20 
06.11 Høstkonferanse kl. 10-15 
 
09.11, 11.11: Klubbutvikling 
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Møtedato 22.09.2010 

 

Saksnummer 220910-00 
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 18.08.2010 er godkjent. 
Innkalling til møte 22.09.2010 er godkjent. 
 
Styrets bemerkninger: 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 22.09.2010 

 

Saksnummer 220910-01 
Saksbehandler Sigurd 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Økonomi 
Orientering:  
 
Utsendt regnskap ble raskt gjennomgått med noen bemerkninger og innspill. Klubben totalt sett 
går mot et overskudd for 2010.  
 
Styrets bemerkninger: 
 
Sverre skal ha møte med bandygruppa i neste uke, og vil ta opp økonomi som en egen sak. 
Bandy har med seg en negativ egenkapital og må jobbe for å innhente dette i 2010/2011.  

 
 
 



  

 4 

 

Møtedato 22.09.2010 

 

Saksnummer 220910-02 
Saksbehandler Nikki 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Kommunikasjon 
Bakgrunn:  
 
Nikki var syk, så saken utsettes til neste møte. 
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Møtedato 22.09.2010 

 

Saksnummer 220910-03 
Saksbehandler Maj, Philip 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Fleridrettslag / Breddeidrettslagsperspektivet 
Orientering:  
 
Datoene 09.11 og 11.11 er satt av til kurs/seminar i klubben. Arne Fagerlie vil stille fra NIF, og det 
legges opp til av Akershus Idrettskrets også blir med, dersom dette lar seg gjøre.  
 
Program for dagen 
 
Kl. 18.30: Velkommen/bakgrunn v/ Sigurd 
Kl. 18.40: Dette er ØHIL v/ Sverre? 
Kl. 19.00: ØHIL i idretts-Norge (klubben vår, BIR/kommune, krets, særkretser, forbund) v/ ? (Runar 
Sveen, org.sjef AIK? evt Maj?) 
Kl. 20.00: Pause 
Kl. 20.15: Barne/ungdomsidrettsbestemmelsene – bestemmelser, bakgrunn, intensjon v/ 
seniorrådgiver i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Arne Fagerlie. 
Kl. 21.45: Slutt 
 
For øvrig hadde vi besøk fra Akershus Idrettskrets, som gjennom hele året arrangerer mange 
kurs. Vi ble informert om kurstilbudet, og om at de fleste av kursene er kostnadsfrie, og at de kan 
avholdes lokalt (på klubbhuset). Kretsen kan også bistå oss i arbeidet med klubbutvikling. 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 16.06.2010 

 

Saksnummer 220910-04 
Saksbehandler Sigurd 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Høstkonferansen 
Orientering:  
 
Årets konferanse følger opp tidligere års konferanser og skal bidra til at klubben har fokus på 
forbedringer for medlemmene og idrettene. Vi har et godt fundament for videre arbeid i klubben, 
men har fremdeles både administrative/økonomiske og idrettslige utfordringer for å nå målene. I 
dette arbeidet er kommunikasjon (med medlemmer, undergrupper, nærmiljø og andre 
interessenter) og et tilbud til alle (breddeklubb /fleridrettslag) viktig for å være det idrettslaget det 
er naturlig å være medlem i og støtte. 
Styrets bemerkninger: 
 
Agenda for Høstkonferansen blir:  
 

- Innledende info fra undergruppene (inkl status på anlegg/prosjekter) 
- Videreutvikling av klubben og klubbens idretter 
- Inntektsbringende arbeid (Sverre) 
- Kommunikasjon (Nikki, Terje) 
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Møtedato 22.09.2010 

 

Saksnummer 220910-05 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Orientering fra administrasjonen 
Orientering:  
 
Sverre er ute i pappa-permisjon i 6 uker fra uke fra uke 33. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 22.09.2010 

 

Saksnummer 220910-06 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Evaluering 
Saksnavn ØHIL-dagen 2010 
Orientering:  
 
ØHIL-dagen 2010 ble avholdt søndag 19. september. Innspill fra styremedlemmene: 
 

- Det kunne ha vært flere deltagere, kommunikasjonen/invitasjonenen må komme ut 
tidligere/tydeligere 

- Datoen er god, det vil være umulig å unngå kollisjoner med cuper/kamper/konkurranser 
- Kombinasjonen med Nybegynnercupen (Fotball) var god, men få av 6-åringene var med 

videre etter at de var ferdige 
- Arrangementet er noe som bør videreføres da det er det eneste felles arrangementet i 

klubben, men må tidlig inn i Årshjulet og informeres til undergruppene 
- ØHIL-dagen må være fast punkt på agendaen på det første styremøtet etter Årsmøtet 
- Bruktsalget var veldig positivt. Det blir ikke den store gevinsten for Bandy (500,-), men det 

er et positivt tiltak for medlemmene som fikk byttet utstyr 
- Bruktsalget bør neste år utvides til å gjelde alle idrettene 
- Idrettene bør kunne profilere seg bedre, rekruttering av nye medlemmer/aktive og som 

profilering i nærmiljøet. Det er viktig at ØHIL viser hva vi kan tilby av aktiviteter og at folk 
deltar på ØHIL-dagen for at det er gøy. 

- Selv om vi kom litt sent i gang, stilte folk opp på oppsatte vakter 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Tusen takk til Vivian for en utrolig jobb i forkant og under ØHIL-dagen! 
 


