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Protokoll hovedstyremøte tirsdag 24.05.11 

 

 
Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 
240511-00 Godkjenning av protokoll og 

innkalling 
Kaare Vedtak 

240511-01 Regnskap pr 30.04.2011 Hanne, 
Kirsten, 
Sverre 

Etterretning,  
med merknader 

240511-02 Regnskapssystem, 
medlemsregister, webside 

Kirsten Vedtak -  
Ikke offentlig 

240511-03 Klubbutvikling Philip, Maj Vedtak 

240511-04 “Dette er ØHIL” Sverre Vedtak 

240511-05 ØHIL på Facebook Nikki Utsatt, grunnet forfall 

240511-06 Webapplikasjon  Nikki Utsatt, grunnet forfall 

240511-07 Status kunstgressbaner Sverre Etterretning 

240511-08 Vaktmester, drift av anleggene Sverre Etterretning 

240511-09 Profesjonalisering av driften, 
herunder behov for bemanning 

Sverre, 
Kaare 

Vedtak 

240511-10 Gjennomgang av sentrale 
sponsoraktiviteter 

Ole 
Christian 

Vedtak 

240511-11 Vurdering av 
treningsavgifter/medlemsavgift 

Kaare Vedtak 

240511-12 Mulig samarbeid med DNT Kaare Utsatt til møte 14.06 

240511-13 Ny utstyrsavtale Sverre Vedtak 

240511-14 Oppstart Fotball Sverre Etterretning 

240511-15 Asfaltering av parkeringsplassen Sverre Vedtak 

240511-16 Hedersutmerkelser Maj Vedtak 

240511-17 Stipender vår/høst Sverre Utsatt til møte 14.06 

240511-18 Søknad om støtte til 
trenerutdanning, ØHIL Langrenn 

Sverre Utsatt til møte 14.06 

 Eventuelt Kaare Intet 
 

 
 
Deltagere: 
 

Hele styret (unntatt Nikki), Gro Fadum (fotballstyret), Torkel Anzjøn (bandystyret), Sverre (adm) 
Hanne (adm),  
 
Forfall:  

 
Nikki 
 
Kalender: 
 
Neste møte er tirsdag 14. juni kl. 1800.
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-00 
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. 
 
Styret må ha klarhet i hva som besluttes og et godt grunnlag for den enkelte til å følge godt opp 
de aksjoner som hviler på den enkelte. 

 
Forslag til vedtak:  
 
Protokoll fra møte 22.03.2011 er godkjent. 
Innkalling til møte 24.05.2011 er godkjent. 
 
Protokoller fra styrets møte sirkuleres for uttalelse snarest mulig etter møtet, med en relativt kort 
frist for kommentarer. Protokollene legges ikke ut på nett før de godkjent av styret. 

Styrets bemerkninger: 
 
Vedtatt iht forslag 
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-01 
Saksbehandler Hanne, Kirsten, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Regnskap pr 30.04.2011 
Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er regnskapet pr april 2011. Regnskapet er satt opp i et excel-format som 
også viser budsjettet, samt tall for tilsvarende periode i 2010.  
 
Styrets bemerkninger: 
 
Styret noterte inntektssvikt på treningsavgift bandy, vintertreningsavgift fotball og salg 
klubbeffekter. Hanne svarte pva administrasjonen at treningsavgift bandy viser avvik grunnet 
avvik i regnskapsprinsipp. Gro ville gå igjennom status oppfølgning av vintertreningsavgift fotball. 
Salg klubbeffekter er lavere enn i fjor grunnet senere utsendelse av effekter. For øvrig er det 
lavere omsetning på fotballcupper 1. tertial grunnet at første cup falt i mai, i motsetning til i fjor 
der denne falt i april.   
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Møtedato 24.05 2011 

 

Saksnummer 240511-02 

Saksbehandler Kirsten 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskapssystem, medlemsregister, webside 

Bakgrunn:  
 
Ref. vedlagte brev fra revisor datert 20.12.2010 samt andre avdekkede behov internt i klubben 
har klubben behov for nytt regnskapssystem. Administrasjonen og undertegnede har vært i 
kontakt med forskjellige klubber, Akershus idrettskrets, leverandører og Mamut. 
 
Foretrukken (og eneste reelle alternativ) er Weborg løsningen kombinert med Wisma/ 
Økonomispesialisten. Kortfattet kravspesifikasjon vedlagt/ ettersendes. 
 
En oversikt over oppstartskostnader, investeringskostnader og månedlige kostnader er vedlagt i 
eget oppsett/ettersendes. 
 
Igangsetting er planlagt høsten 2011, med regnskapsførsel fra 1.1.2012. 
 
Vi er anbefalt å føre hver undergruppe som et eget “selskap” i regnskapssystemet, dette vil også 
inkludere egne bankkonti. På denne måten vil hver undergruppe få komplette regnskap med 
resultat og balanse. 
 
Weborg gir mulighet for betaling for medlemmer enten via faktura eller via online betaling. 
Administrasjonen foreslår foreløpig følgende varianter. Alle medlemskontingenter og 
treningsavgifter betales via faktura. Alle aktiviteter som fotballskoler, treningsleir eller lignende 
betales on-line. On-line betaling foreslås faset inn, dvs. ikke fra dag 1, eksempelvis ved at man 
begynner med mindre grupper først.  
 
 
Forslag til vedtak:  

 
Styret vedtok at klubben velger weborg kombinert med Visma ved Økonomispesialisten som sin 
løsning for medlemsregister og regnskapssystem.   
 

Styrets bemerkninger: 
 
Ikke offentlig: Styret besluttet å ta saken til endelig beslutning neste styremøte og anmodet om 
at det ble lagt frem informasjon om: 
- erfaringer og alternativer vurdert i Heming (Sverre), Asker (Sverre), Fossum (Maj), Nesøya 
(Kaare) 
- utkast til kontrakt (Kirsten anmoder om denne – Kaare gjennomgår) 
- tilbud fra alternativ leverandør(er), særlig til Weborg 
- Teknisk evaluering 
- Muligheter for timeregistrering  
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-03 
Saksbehandler Maj og Philip 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Klubbutvikling 
Orientering:  
 
Møte med idrettsutvalget 24.05: 
 
Det vil bli avholdt møte med idrettsutalget i forkant av styremøtet. 
Agenda vil være: 

 
Hvordan vurderer idrettsutvalget sin fremtidige rolle og funksjon? Grunnlaget for 
diskusjon er gjeldende føringer i oppgave og ansvarsfordelingsdokumentet, se pkt 
5.1. Vi ønsker en tilbakemelding fra styret om hvordan det vurderer idrettsutvalget. 
 http://www.ohil.no/LinkClick.aspx?fileticket=SHg7KFCeYL4%3d&tabid=223 
 
Orientering fra Maj og Philip om arbeidet videre fremover, herunder diskusjon om 
klubbutviklingsseminar til høsten 
 

 
Web-undersøkelse: 

 
Dette har vært oppe i styret tidligere og det ble konkludert med at vi trenger et verktøy, men at vi 
skulle vurdere om undersøkelsen til AIK dekker vårt behov. Vi har tatt en rask kikk på 
spørreundersøkelsen fra Akershus Idrettskrets og mener den ikke dekker våre behov, verken på 
kort eller lang sikt. Den har flere svakheter og er lite tilpasset en fleridrettsklubb og AIK har meldt 
at det ikke er mulig å endre undersøkelsen.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Vi innstiller på at styret beslutter å starte en anskaffelsesprosess, med en ferdig innstilling til 
neste styremøte. 
Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning og anmodet om at det til neste styremøte ble lagt frem 
utkast til (revidert) mandat for Idrettsutvalget samt rammer for anskaffelsesprosess for online 
spørreverktøy. Mandatets hovedpunkter skal være (1) ansvar og myndighet til koordinere 
aktiviteter på kryss av idrettene, (2) innspill på totale ambisjonsnivå for ØHIL som fleridrettslag og 
(3) ansvar og myndighet for fastsettelse og oppfølgning av klubbpolicy innen barneidretten    

 

 

http://www.ohil.no/LinkClick.aspx?fileticket=SHg7KFCeYL4%3d&tabid=223
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-04 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn “Dette er  ØHIL” 
Bakgrunn:  
 
ØHIL burde ha et hefte som beskriver det vi tilbyr av aktiviteter, helt fra barneidretten til senior. Dette 
bør først og fremst være en introduksjon for nye medlemmer, med en kort beskrivelse av hva vi står 
for som klubb, og hvordan undergruppene er organisert, da spesielt i barneidretten. 
 

Forslag til vedtak:  
 

Dersom idrettsutvalget støtter tiltaket, settes dette prosjektet i gang, med en målsetning om å ha 
heftet klart til skolestart i august. I så fall må undergruppene, med navngitte personer, forplikte seg til 
å gi tilbakemeldinger på understående punkter innen 10. juni. 
  

- Fra hvilken alder begynner ØHILs tilbud i deres idrett? 
- Hvilke arenaer brukes til deres idrett? 

- Hvordan organiseres selve oppstarten av deres idrett, hvem tar initiativet og når?  
- Hva forventes av foreldrene fra starten av? Og oppover i alder? 

- Idrettens organisering/kontaktpersoner for barneidretten 

- Hva er deres idretts høydepunkter i løpet av en sesong? Cuper, renn, samlinger osv 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Forslaget har støtte fra Idrettsutvalget og vedtas  
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-05 
Saksbehandler Nikki 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn ØHIL på Facebook 
Orientering:  
 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Utsatt, grunnet forfall 
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-06 
Saksbehandler Nikki 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Mobilapplikasjon 
Orientering: 
 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Utsatt, grunnet forfall 
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-07 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Status kunstgressbaner 
Orientering:  
 

ØHIL Fotball har to kunstgressprosjekter gående, et på Hosle og et på Grav.  
 
Hosle kunstgress 

 
ØHIL kunstgress er prioritert som i anleggsplanen til Bærum kommune i perioden 2011-2014. Dersom 
finansieringsplanen er på plass, vil prosjektet bli gjennomført i mai/juni 2012. I og med at det ligger en 
bane der fra før, er det bare nytt lysanlegg som må byggemeldes, noe som trolig er en formalitet. 
Totalkostnad for anlegget er på ca 10,5 mill, som inkluderer et undervarmeanlegg. Det er satt av 
spillemidler og kommunale midler på total 4,5 mill. ØHIL Fotball har en egenkapital på drøyt 3 mill og 
har i budsjettet for 2011 lagt inn et stort overskudd som skal settes av til prosjektet. Vi har fått et 
foreløpig lånetilsagn på 7 mill hos DnBNOR, ettersom de kommunale midlene og spillemidlene må 
forskutteres. Etter at anlegget er ferdig, vil vi få momsrefusjon på ca 2 mill. 
 
Grav kunstgress 
 

Dette er et prosjekt i regi av ØHIL Fotball, i samarbeid med FAU på Grav skole og Bærum kommune. 
Prosjektet går ut på å legge om den grusbelagte idrettsplassen på Grav til kunstgress, slik at skolen 
får bedre fasiliteter på dagtid, og ØHIL får gode treningsforhold på kveldstid. Prosjektet er foreløpig 
anslått til å koste 800.000,- , der ØHIL Fotball har vedtatt å gå inn med halvparten. Før sommeren vil 
Bærum kommune foreta en prøvegraving for å se om det er uforutsette utfordringer i grunnen. 
Prosjektet trenger ikke byggemeldes, ettersom det kun er en utskifting av dekke. En opparbeiding av 
denne banen vil være svært viktig for ØHIL Fotballs tilbud, spesielt til de yngste spillerne. 
 
ØHIL Fotball ønsker å sette av et beløp på 400.000,- på en egen konto øremerket dette prosjektet, for 
å sikre den videre framdriften. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. Det ble påpekt at ØHIL på sikt bør vurdere behov for tribuner og kioskbygning 
i tilknytning til banen 
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-08 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Vaktmester, drift av anleggene 
Orientering:  
 
Vi har i en periode vært uten vaktmester. Nå har Rolf Hennum flyttet tilbake, og gjør igjen jobben 
rundt vasking av klubbhuset på Hosle, samt vedlikehold av klubbhusene på Hosle og Jarmyra og 
forefallende arbeid på våre anlegg. En del av merarbeidet til Rolf er knyttet til Fotball, og 
Fotballgruppa betaler en del av Rolfs lønn. Han jobber hver dag, og får en månedslønn på 
5.500,- der ØHIL Fotball betaler 1.500,- 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. Styret uttrykte tilfredshet med at administrasjonen med dette får en viss 
avlastning. Det må påpekt at det bør kommuniseres utover i klubben at Rolf vil kunne være 
tilgjengelig for arbeidsoppgaver klarert med Sverre.  

 



  

 11 

 
 

Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-09 
Saksbehandler Kaare, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Profesjonalisering av driften, herunder behov for bemanning 
Orientering: 
 
ØHIL har blitt en stor klubb, og behovet for flere ressurser melder seg både i forhold til administrasjon 
og til kravet/behovet for bedre sportslig tilbud. Behovet er ulikt fra idrett til idrett, men under er noen 
oppgaver som helt eller delvis kunne/burde blitt fordelt på flere. 
 

 Bestilling og håndtering av utstyr/bestillinger, herunder trykking og utdeling til lag/grupper 
 Salg av klubbutstyr og ansvar for webshopen 
 Koordinering av utstyr knyttet til cuper/arrangementer 
 Koordinering av komitéer knyttet til cuper (primært fotball) 
 Koordinering av klubbens aktiviteter, og kvalitetssikre samarbeidet mellom idrettene 
 Arbeid med treningstider 
 Oppdatering av spiller/deltakerlister 
 Sponsorarbeid 
 Aksjoner for annet inntektsbringende arbeid 
 Oppdatering av www.ohil.no, herunder opplæring av undergrupper/brukere 
 Arbeid med Sportsavisen 
 Arbeid rundt styremøter, innkalling og sammenstilling av saksunderlag, samt protokoll 
 Oppfølging av “ansatte” trenere (primært fotball) 
 Utarbeiding av lønnslister og utbetalinger 
 Oppfølging av vedtak/arbeid i Hovedstyret, Idrettsutvalget og andre komitéer, herunder møter 

med kommunen og andre instanser 
 Arbeid med Årsmøtet, herunder valgkomité, innhenting/sammenstilling av sakspapirer 
 Klubbutvikling, herunder koordinere/invitere til ulike kurs og oppdatering/videreutvikling av 

Sportslig plan 
 Arbeid med et SFO-tilbud i klubben, i eller uten et samarbeid med naboskolene 
 Videreutvikling av ØHIL-akademiet (fotball) 
 Utvikling av Årsprogram for ØHIL som klubb eller utvalgte idretter 
 Arbeid med “Dette er ØHIL” 
 Generelt forefallende administrativt arbeid og klubbservice til medlemmene våre 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. Styret var samstemte i anerkjennelse av at vi har behov for å styrke det 
administrative leddet. Det må rask på plass løsninger, som gjerne også kan vurderes som 
holdbare på lang sikt. Styret anmodet om at det på neste styremøte ble fremlagt forslag til vedtak 
på allokering av midler for styrking av administrasjonen inneværende år, raskest mulig etter 
sommeren, men gjerne før.  

 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-10 

Saksbehandler Ole Christian 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Gjennomgang av sentrale sponsoraktiviteter 

Bakgrunn:  
 
Idrettslaget sentralt har behov for å bedre sin økonomi. De enkelte grener har også behov for 
inntekter til drift og gjennomføring av aktiviteter og til anskaffelse av utstyr.  
 
Det er viktig å etablere arenaer for sponsorer og vite hva man kan tilby disse og hvordan det kan 
kommunisere med medlemsmassen sentralt og på tvers av grener. 
 
Det er mange mulige aktiviteter for sponsormidler som de enkelte lag eller grener kan henge seg 
på. Det kan derfor være hensiktsmessig at det sentralt koordineres noen av disse aktivitetene. 
 
Det er hensiktsmessig å lage noen produkter og sette prisstandarder slik at tilbudet harmonerer 
på tvers av grener og at det ikke oppstår interessekonflikter mellom sponsorer som henvender 
seg til medlemsmassen eller som vi promoterer utad. 
  
  

Forslag til vedtak: 
 
Styret ber Ole Christian utrede sponsoraktivter og gjennomgå prinsipper for sponsing sentralt og 
på tvers av grener slik at muligheter for sponsorinntekter optimaliseres for idrettslaget som 
helhet.  
 
Det utarbeides et utkast til overordnet plan for kampanjer og aktiviteter som idrettslaget forsøker 
utrette i perioden H2 2011 og H1 2012. Eksempel på aktiviteter kan være mobiltelefongjenvinning 
med Telenor (Jan 2012), Grasrotandelverving, etablering av ”ØHIL Lauget” for VIP sponsorer, 
etc. 
 
Sponsormuligheter på ØHIL nivå produktifiseres og gjøres tilgjengelig for salg av hovedstyret / 
daglig ledelse eller de enkelte grener. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Tatt til etterretning. Fremlegges for vedtak på styremøte i august.  
 
Maj søker Gjensidigestiftelsen om tilskudd. 
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-11 
Saksbehandler Kaare 
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.  
 
Jeg 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?   
  
Forslag til vedtak: 

 
Styret ber Ole Christian utarbeide et beslutningsgrunnlag for forslag om medlemsavgift for 2012, 
samt innspill til idrettsstyrene om prinsipper for treningsavgifter for 2012.   

 
Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. Fremlegges for vedtak på styremøte i august. Det ble påpekt at 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.  
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-12 

Saksbehandler Kaare 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Mulig samarbeid med DNT 

Orientering:  
 
Den norske turistforening (DNT) har regelmessig behov for bistand av større grupper, som for 
eksempel vedbæring til hytter, storrengjøring av hytter, bistand ved ulike arrangementer etc og 
betaler for slik bistand. Antallet personer DNT trenger og de egenskaper som behøver varierer 
stort. 
 
Klubben og enkelte lag har behov for å øke sine inntekter. Som et fleridrettslag med over 2.000 
medlemmer bør ØHIL være bedre i stand enn de fleste andre idrettslag til å yte DNT bistand. Så, 
dersom viljen til å generere inntekter for klubben/laget er til stede, kan et samarbeid være til nytte 
for både ØHIL og DNT.  
 
Styrets bemerkninger: 
 
Utsatt til møte 14.06  
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-13 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Ny utstyrsavtale 
Orientering:  
 
Klubben (i realiteten Fotball og Håndball), har en utstyrsavtale med Umbro/Scantrade som går ut i 
2011. I forbindelse med en eventuell fornying av denne avtalen har vi gjort en jobb på å se på 
alternative løsninger, slik at vi velger en utstyrsløsning som er optimal for vår klubb. Noe fungerer bra 
i forhold til den eksisterende avtalen, men det er flere ting som ikke er bra nok. Dette går spesielt på 
tilgjengelighet av ulike produkter, og hva som er tilgjengelig i våre farger (og i det antallet vi ønsker) 
og tilpasset våre idretter/aktiviteter, samt logistikken rundt levering/trykking. Produkter fra Umbro må 
nå forhåndsbestilles, og det er da en leveringstid på 8 måneder.  
 
Gjennom en aktiv pappa i klubben (Ole Christian Selbekk), har vi fått kontakt med et firma i Kina som 
er spesialister på sportstekstiler. De produserer for mange kjente merker, og OCS kan gi gode 
referanser gjennom sitt firma Chrisco. Vi har sendt ned eksempler på ulike produkter som vi kunne 
tenke oss i en klubbkolleksjon og disse har vært veldig bra. Produktene har blitt testet av ulike 
utøvere i klubben.  
 
Ved å gå over til en slik løsning får vi en bedre kontroll på produkter vi ønsker å ha, vi får inn klubbens 
egne farger/profil, og vi sparer penger.  
 
Denne saken tas opp igjen til beslutning når vi får inn prøver på en hel kolleksjon vi har bestilt, ca 15 
produkter.  

  
Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. Det ble påpekt betydningen av å unngå kopiering.  
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-14 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Oppstart fotball 
Orientering:  
 
ØHIL har Norges største fotballavdeling og har nå 118 lag som er aktive i seriespill. I tillegg er det 
svært mange nye spillere i gang på 2004-kullet som ikke spiller organisert.  
 
Nye, positive tiltak denne sesongen er ukentlige talenttreninger for aldersgruppene 1997-1999, 
og ØHIL Akademiet for 1999-2001. I tillegg har det i vinter og videre nå vært egne 
keepertreninger på jentesiden, som nå også settes i gang på guttesiden. Det er også opprettet et 
Sportslig utvalg som skal jobbe med kvalitetssikringen av aktiviteten under ledelse av Jens 
Kanden (gutter) og Terje Jansen (jenter). Det er i dag 42 trenere i ØHIL Fotball på 
ungdoms/senior-siden som har trenerkontrakter og utbetales lønn. 

 
Det er alltid mye organisering i perioden fra påske til mai knyttet til oppstarten av sesongen. Dette 
går på tildeling av treningstider og utstyr, samt mange praktiske spørsmål. For å unngå mange 
spørsmål om de samme tingene, ligger mye informasjon på www.ohil.no . 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning 

 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-15 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Asfaltering av parkeringsplassen 
Bakgrunn:  
 
ØHIL har fått følgende brev fra en av naboene på Hosle:  
 
Til administrasjonen 
 
Til hovedstyremøte 24. mai   
 
Vi viser til e-post med Sverre Nordby av 13. mai.  Vi har sendt inn klage på støvete 
parkeringsplass som tilhører idrettslaget.  I tørre perioder med mye bilkjøring ut og inn (noen med 
stor fart) får vi en sky av støv over til vårt hus som ligger på andre siden av veien.  Dette har vi i 
mange år levd med,  men hadde håpet at plassen en gang ville bli asfaltert som resten av 
parkeringsplassen til skolen.  Vi vet at Bærum kommune eier den, og idrettslaget resten.   Så 
derfor er det vel bare idrettslaget som avgjør om det noen gang blir gjort.   
 
 
Vennlig hilsen 
 
Berit og Bjørn Fritzen 
Grøndahlsvei 14b 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
I forbindelse med budsjettprosessen i høst vurderes det om dette er et tiltak vi som klubb 
klarer/ønsker å finansiere. 

Styrets bemerkninger: 
  
Det ble vedtatt at ØHIL ikke har økonomiske rammer til å prioritere asfaltering. 
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-16 

Saksbehandler Maj Berger Sæther 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Hedersutmerkelser 

Bakgrunn:  
 
Jeg har fått en henvendelse med forespørsel om jeg kan ta opp disse sakene i hovedstyret. Det 
gjør jeg gjerne, da jeg mener det er gode forslag som styret bør vurdere. Saken er todelt: 
 
a) Hosle IL har tidligere, så vidt jeg vet, hatt en ordning med hedersutmerkelser med tilhørende statutter. Dette 
er noe ØHILs HS bør vurdere å videreføre. Evt vedtak om en slik ordning bør fattes av årsmøtet, og årsmøtet vil 
også være en relevant arena for utdeling. 
 
Det kan tenkes to ulike former for utmerkelser: 
  
1) Bragdmerke: Sportslig for individuelle utøvere og lag. Valør gull, sølv og bronse. Det må lages kriterier for de 
ulike valørene, samt et synlig ”bevis” (diplom, plakett, annen gjenstand). Dette kan motivere og inspirere. 
  
2) Hedersmerke: for personer som utfører en lang og tro tjeneste i klubben eller som oppnår særskilte 
resultater.  

 
b) Martin Grøndahl slutter i ØHIL etter svært mange aktive år som trener/leder i Hosle IL. Martin har stått i 
spissen for en rekke arrangementer og tiltak i Hosle IL. Han har vært leder av bandygruppa og fotballgruppa og 
trener og oppmann for både bandy og fotball i minst 20 år i klubben. Hosle IL har hatt stor nytte og glede av 
hans innsats for klubben og barn og unge i nærmiljøet. Carl Wilhelm Barth skriver i en mail til meg om Martin: 
”En stor hedersmann. Jeg håper noen fra styret kan takke han i form av kanskje noen blomster (e.l.) samt 
kanskje hyggelig omtale og bilde i neste nummer av Sportsavisen? Dette er bare et tips :-)”. 
  

 

Forslag til vedtak:  
 
a) HS ønsker å opprette en form for hedersutmerkelse. Et utvalg bestående av xxxxxxxx 
utarbeider forslag til statutter til møtet i oktober (?). Det tas sikte på å legge fram et forslag til 
vedtak på årsmøtet 2012. 
 
b) Martin Grøndahl takkes av etter ”lang og tro tjeneste”. Utmerkelsen bør finne sted under et 
arrangement i klubben, primært fotball/bandy. (En cup, ØHIL-dagen el.l.) Fotballstyret og 
bandystyret bes om å bidra med opplysninger om Martins engasjement. Administrasjonen 
v/Hanne forbereder utmerkelsen, som primært deles ut av HS-leder. 
 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Maj fremlegger nærmere rammer til møtet 14.06. 
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-17 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Stipender vår/høst 

Bakgrunn:  
 
Forrige styre vedtok, og satt av 50.000,- i budsjettet til stipender for ØHILs undergrupper/utøvere. 
Tidligere har søknader av ulikt omfang kommet til Hovedstyret og blitt behandlet underveis.  
 

Forslag til vedtak:  
 
Som opprinnelig tenkt, deles denne budsjettposten i to, med en utdeling av stipend før 
sommeren, og en utdeling på høsten (i 2011 kan det være hensiktsmessig med utdeling kun på 
høsten). Størrelsen på stipendene som gis må sees i sammenheng med søknadene som 
kommer, og budsjettposten kan gå videre fra en periode til en annen. Kriteriene for tildeling 
vedtas av Idrettsutvalget. Informasjon om kriteriene sendes ut til undergruppenes ledere, som 
gjør stipendordningen kjent for sine grupper/utøvere. 
 
Forslag til kriterier det kan søkes etter, som grunnlag for diskusjon i Idrettsutvalget: 

 
 Spesielle tiltak som er viktige for satsningen i et enkelt lag, en gruppe, eller hele idretten 
 Spesielle forhold til enkeltutøvere, knyttet til utgifter for å drive aktiviteten 
 Motivasjonsbringende tiltak som bidrar til at våre utøvere blir i klubben lengst mulig 
 Spesielle tiltak som bidrar til å øke kvaliteten på produktet vi kan tilby våre utøvere 
 Utøvere som fortjener en påskjønnelse for hardt arbeid som har ført til gode sportslige 

resultater i nasjonal/internasjonal målestokk 
 
Søknader som kommer inn behandles av Hovedstyret. 
 

Styrets bemerkninger: 
  
Utsatt til møte 14.06 
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Møtedato 24.05.2011 

 

Saksnummer 240511-18 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Søknad om støtte til trenerutdanning, ØHIL Langrenn 

Bakgrunn:  
 
Hovedstyret har mottatt vedlagte søknad om støtte til trenerutdanning. (Ettersendes!) 
 
Forslag til vedtak:  
 

Søknaden bør inngå i prosessen rundt stipender knyttet til sak 2405-17.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
  
Utsatt til møte 14.06 

 


