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Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 

 
 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 
260509-01 Budsjett 2009 og regnskap Q1 Pål A 
260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring Pål A 
260509-03 Engasjering av revisor Pål A 
260509-04 Retningslinjer for betalte trenere Pål A 
260509-05 Klubbutstyr, samarbeid Torshov/Anton Sverre 
260509-06 Status T15 Hege, Sverre 
260509-07 Konferansen 2009 Carl W Barth 
260509-08 Årshjul for idrettenes arrangementer Felicia 
260509-09 Orientering fra administrasjonen Sverre, Hanne  
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Møtedato 26.05.2009 
Saksnummer 260509-00 
Saksbehandler Sigurd Kvistad 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 
Bakgrunn:  
 
Protokollen er lagt ut på www.ohil.no 
Innkalling er sendt pr mail. 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra 28.04 og innkalling til møtet 26.05 er godkjent.  
  
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 26.05.2009 
Saksnummer 260509-01 
Saksbehandler Pål Anthonsen 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Budsjett 2009 og regnskap Q1 
Orientering:  
 
Det ble orientert om økonomisk status pr 30.04.  
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 26.05.2009 
Saksnummer 260509-02 
Saksbehandler Pål Anthonsen 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Regnskapsrutiner/økonomistyring 
Orientering:  
 
Etter gjeldende regler i NFF er retningslinjer/regler slik ØHIL må følge regnskapsmessige regler 
som en bedrift. Pål arbeider videre med rutinene for klubben. En viktig brikke her er en kalender 
som Hanne skal arbeide etter når det gjelder frister og rapportering.  
Styrets bemerkninger: 
 
Saken følges opp i Hovedstyremøtet 16.06.   
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Møtedato 26.05.2009 
Saksnummer 260509-03 
Saksbehandler Pål Anthonsen 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Engasjering av revisor 
Orientering:  
 
Som en følge av klubbens størrelse gir NFFs regler/retningslinjer oss et krav om ekstern revisjon. 
Tidligere års revisjon er ikke tilstrekkelig, selv om et idrettslag står noe friere enn bedrifter med 
samme omsetning.  
 
Pål arbeider videre med 2 navngitte revisorer.  
Styrets bemerkninger: 
 
Styret gir Pål A fullmakt til å få på plass en revisor og orientere styret om prosessen videre.  
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Møtedato 26.05.2009 
Saksnummer 260509-04 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Retningslinjer for betalte trenere 
Bakgrunn:  
 
På Årsmøtet kom det opp et forslag om et sett med helhetlige retningslinjer for betaling av 
trenere/lagledere for klubbens idretter. Det ble vedtatt at Hovedstyret skulle ta tak i dette, og samle 
inn informasjon fra undergruppene. På bakgrunn av dette, vil Hovedstyret vedta om hva slags rutiner 
som skal være felles på tvers av idrettene og hvilke rutiner undergruppene kan stå for selv.  
 
Vedtak: 
 
Sverre ber undergruppenes ledere om innspill på rutiner som følges i dag. Disse innspillene skal 
da brukes som underlag for beslutning om evt nye rutiner.  
  
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 26.05.2009 
Saksnummer 260509-05 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Klubbutstyr, samarbeid Torshov/Anton 
Orientering:  
 
Klubben har i dag en hovedavtale med Scantrade (Umbro), der vi benytter Torshov sport (Fotball) 
og Anton sport (øvrige idretter) som lokale forhandlere.  
 
Torshov sport får alle våre bestillinger for fotballen sentralt (alt lagsutstyr) og leverer dette til oss 
på onsdager når vi har bestillinger inne. Vi hadde i 2008 noe problemer rundt logistikken med 
Torshov, men i 2009 har det vært meget bra.  
 
Anton sport skal selge klubbens overtrekksutstyr fra en av sine butikker. I utg punktet ønsket vi 
oss Bekkestua, men det har fungert svært dårlig. Nå er det opprettet en egen klubbavdeling i 
butikken på Stabekk. Dette vil øke mulighetene for å lykkes med vår intensjon om at våre 
medlemmer får det de trenger der nede. Dette forenkler i så fall logistikken vår mye og det blir 
mindre trøkk fra medlemmene om kjøp av utstyr fra klubbhuset. Til nå har det vært en belastning 
at ikke Anton har kunnet levere dette utstyret og vi har måttet bestille opp utstyret fra Torshov. 
Hos Anton har de solgt Umbro-utstyret vi bruker, men uten klubblogoen vår og da hjelper det lite. 
Gjennom klubbavdelingen på Stabekk har de nå satt inn en egen trykkepresse, slik at vi kan 
forvente en stor bedring i servicen til våre medlemmer. Gjennom Anton Club, fikk klubben 
29.000,- i ”Kick-back” fra alt kjøp som var gjort fra våre medlemmer med Anton-clubkort, i tillegg 
til klubbens fellesinnkjøp.  
 
Det har vært diskutert om vi selv skal stå for mer av dette salget til våre medlemmer selv, men 
det vil gi oss en utfordring i forhold til åpningstid på klubbhuset og betjening av salget.  
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 26.05.2009 
Saksnummer 260509-06 
Saksbehandler Hege Nikolaysen  

Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Status T15 
Orientering:  
 
Klubben har en målsetning om å være i Toppserien i 2015. Aldersgruppene som er mer eller mindre 
knyttet til prosjektet har gjort det slik sportslig i 2009:  
  

 95-jentene leder 1.divisjon etter 4 kamper, med hhv 3 seire og en uavgjort.  
 94-jentene slo nylig Skjetten ut av NM for J16 med 4-0 seier på Fossum kunstgress. Det er 

nå kun 16 lag igjen! De ligger på 2.plass i 1.div i J15-serien. I tillegg har 94-gjengen et 2.lag 
som spiller i 2.div J16. De ligger på 2. plass.  

 
Vi har delt de eldste spillerne i to tropper (fra 93-årgangen og eldre):  
 

 KSB består av to juniorlag i 2.divisjon og et damelag i 4.divisjon. Det ene juniorlaget har
opprykk til 1.div som mål og de ligger godt an med 6 poeng på 2 kamper. Damelaget i 4.div 
er et ekstratilbud til de beste i KSB, og det er tøff matching mot mange gode damelag. 

 

 KSA dekker junior interkrets og 4.divisjon damer. Målsetningen her er topp 5 i junior-
Interkrets og opprykk til 3.divisjon. ØHIL ligger på 4. plass i junior Interkrets per i dag, og 
damelaget leder avdelingen etter 4 kamper (og har en målforskjell på +44). Ås, som blir 
ansett til å være vår største konkurrent til opprykk, ble slått 5-2 på bortebane. Forrige kamp 
endte med 23-0-seier over Trøgstad/Båstad. (Til orientering kan det nevnes at laget som 
leder 3. divisjon ble slått 12-1 i en treningskamp før sesongstart.) 

  
For å nå vår ambisiøse målsetning, må entusiasmen opp og fram og større deler av klubben må 
involveres. Det må på plass et apparat rundt T15, utenfor det sportslige, som tenker langsiktig med 
tanke på fasiliteter, treningsforhold, treningssamlinger, innteksbringende arbeid osv. Dette bør være 
et samarbeid mellom Hovedstyre, Fotballstyre og spillergruppe/støtteapparat. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 26.05.2009 
Saksnummer 260509-07 
Saksbehandler Carl W Barth 

Sigurd Kvistad 
Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Konferansen 2009 
Bakgrunn:  
 
For andre året på rad arrangerte jentesiden i ØHIL Fotball KONFERANSEN. Her var kjente 
foredragsholdere hentet inn rundt temaet ”Med riktig fokus scorer du mål”. Overskuddet fra prosjektet 
skal brukes til videreutvikling av jentefotballen. 
 
En utfordring i år har vært billettsalget. Selgerne (jentene selv) har møtt mye motstand og prosjektet 
har vært for lite kjent i klubben. De som var til stede hadde veldig gode opplevelser og klubben blir 
profilert på en meget god måte.  
 
For å videreføre prosjektet også i 2010, har prosjektleder Carl W Barth bedt om mer støtte fra 
klubben. Forslaget går i korte trekk ut på at dette blir mer brukt som et klubbprosjekt. Klubben 
støtter/garanterer for et økonomisk bidrag til Konferansen.  
 
Vedtak: 
 
Klubben sikrer prosjektet et tilskudd på 150.000,- i 2010. Detaljene rundt hvordan dette skal 
dekkes inn vil avgjøres senere, men prosjektledelse gis dermed grønt lys til å jobbe med 
Konferansen 2010. 
  
Styrets bemerkninger: 
  
Hovedstyret er imponert over prosjektet og innsatsen til både jenter og ledelse. Slike prosjekter er 
det viktig å støtte opp om, da de har mange positiver sider også utenom det økonomiske. 
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Møtedato 26.05.2009 
Saksnummer 260509-08 
Saksbehandler Felicia Røkaas 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Årshjul for idrettenes arrangementer 
Orientering:  
 
Felicia har samlet inn informasjon om alle ØHILs idretter og arrangementer og lagt de inn i et felles 
Årshjul. Se vedlegg. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 26.05.2009 
Saksnummer 260509-09 
Saksbehandler Sverre Nordby 

Hanne Harsem 
Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Orientering fra administrasjonen 
Orientering:  
 
Det ble orientert om:  
 

 Idrettsutvalget 
 Kunstis/kunstgress 
 ØHIL akademiet 
 Fotballskolen 
 Parkering Jarmyra 

 
Styrets bemerkninger: 
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ÅRSHJUL ØHIL ARRANGEMENTER 2009 
 
 

 
 

April 
Fotball:   

 T15 Konferanse 23.04.09 

 Manpower Cup 25.-26.04.09 

 
 

February 
 

December 
 

November 
Fotball:  

 Midnight Cup (jenter) 

 

Julemarkedet 21.-22.11.09 

August 
Fotball:  

 Fotballskole uke 33 

July 
 

March 
Hopp/Kombinert:   

 ØHIL Rennet  28.02.09

 Klubbmesterskapet 

 

Langrenn 

 Klubbmesterskapet 18.03.09 

June 
Fotball:   

 Viken Fibernett Cup 13.-14-06.09

 Fotballskole uke 26 

September 
Fotball:  

 Utleiemegleren Cup 12.-13.09.09 

 Nybegynner Cup for 1. klassinger 

October 
ØHIL Dagen 

 

Fotball:  

 Fotballskole uke 40 

May 
Håndball:  

 Festkveld 09.05.09 

January 
Langrenn:  

 ØHIL-rennet 31.01.09 

  


