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Saksliste hovedstyremøte tirsdag 27.10.09 

 
 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

271009-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 

271009-01 Regnskap pr 30.09 Pål 

271009-02 Oppsummering Høstkonferansen Jens 

271009-03 Status T15 Hege 

271009-04 Sportsavisen Terje 

271009-05 Bandydrakter Sverre 
 

 

 
 
 

Deltagere: 
Sigurd Kvistad 
Jens Kanden 
Pål Anthonsen 
Hege Nikolaysen 
Steven Russell 
Maj Berger-Sæther (delvis) 
Terje Jansen 
Cathrine Gamborg 
 
Forfall: 
Pål Pettersen 
Felicia Røkaas 
 
Fra administrasjonen: 
Sverre Nordby 
Hanne Harsem 
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Møtedato 27.10.2009 

 

Saksnummer 271009-00 

Saksbehandler Sigurd Kvistad 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Protokoll forrige styremøte og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no . Invitasjon og påminnelse til styremøtet 
er sendt pr mail. 
 

Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 22.09.2009 er godkjent. 
Innkalling til møte 27.10.2009 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
  

 
 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 27.10.2009 

 

Saksnummer 271009-01 

Saksbehandler Pål Anthonsen 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr 30.09 

Bakgrunn:  
 
Regnskapet pr 30. september ble delt ut og diskutert.  
 
Styrets bemerkninger: 

Styret poengterte viktigheten av innkreving av treningsavgifter og at dette tas tidlig i sesongen for 
idrettene. 
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Møtedato 27.10.2009 

 

Saksnummer 271009-02 

Saksbehandler Jens Kanden 

Type sak Orientering 

Saksnavn Oppsummering Høstkonferansen 

Orientering:  
 
Høstkonferansen ble avholdt på klubbhuset lørdag 24. oktober. Oppsummeringen er vedlagt 
protokollen. 
 

Styrets bemerkninger: 
Det er viktig at innspillene som kom på konferansen tas tak i. 
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Møtedato 27.10.2009 

 

Saksnummer 271009-03 

Saksbehandler Hege Nikolaysen 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status T15 

Orientering: 
 
Jentesiden i ØHIL har hatt en knallsesong! Vi har nådd stort sett alle målsetninger som vi har satt 
oss, inkludert opprykk for damelaget. I tillegg har vi har nådd 3 OBOS-cup finaler!  
 
J95 = J14 1.div 

 Vant avdelingen suverent (hadde 8 poeng mer enn Stabæk som ble nr.2).  
 I kretsfinalen spilte de uavgjort 2-2 mot Høybråten og Stovner, men tapte pga færre 
cornere. 

 
J94 = J15 1.div og et lag i J16 2.div 

 J15 på kom 3.plass i serien. De oppnådde dermed målet som var topp 4, for å sikre 
interkrets J16 neste år. 

 
KSB = To juniorlag i 2.div og kvinner 4.div 

 Junior 1 har rykker opp til 1.div. Neste år har vi juniorlag i interkrets, 1.divisjon og 
2.divisjon! 
 Damelaget til KSB endte på 5.plass i 4.div avd.2. De beste juniorene i rekruttgruppen har 
spilt disse kampene, og de har utviklet seg masse og fått god erfaring. 

 
KSA = junior interkrets og kvinner 4.div 

 Junior interkrets er den tøffeste junior serien i norge. Målsetningen for sesongen var topp 
5. Vi endte på en 6.plass med 8 seire, 9 tap og 1 uavgjort. 
 Damelaget i 4.div har hatt ett mål for sesongen, og det var opprykk. Opprykket ble sikret 
med 3-0 seier over Ås i seriefinalen. Damelaget har vunnet alle 12 seirekampene har 99-
4 i målforskjell. 
 KSA-damene spilte kretsfinale mot Linderud toppfotball 2 onsdag 21.oktober. Tapte 4-2. 

 
3 OBOS-cup finaler! 

 Damelaget vant 2-1 i OBOS-cup finale mot Lyn fredag 23.okt (KSA slo ut to 
3.divisjonslag på vei til finale i OBOS-cup, hhv Grei og Skeid).  
 J15 spiller tapte OBOS-cup finalen mot Lyn 2-0. 
 Juniorlaget tapte OBOS-cup finalen mot Kolbotn 3-0. 

 
Vi er ett skritt nærmere Toppserien i 2015  
 
 

Styrets bemerkninger: 
Imponerende innsats. HS ønsker fotballgruppen lykke til med den videre satsningen mot T15. 
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Møtedato 27.10.2009 

 

Saksnummer 271009-04 

Saksbehandler Terje Jansen 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Sportsavisen 

Orientering:  
 
Den neste utgaven av Sportsavisen blir klar til distribusjon i midten av november. Dette er noe 
senere enn tidligere, men det var viktig å få med sesongavslutningen for fotballgruppa først.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 27.10.2009 

 

Saksnummer 271009-05 

Saksbehandler Sverre Nordby (bandy) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Bandydrakter 

Bakgrunn:  
 
Etter sammenslåingen er Bandy-gruppa den eneste som har beholdt sine gamle farger. Bandygruppa 
var delt i synet på om hvite drakter var egnet på isen. For klubben vil en felles uniformering av alle 
idrettene være viktig og som et prøveprosjekt, ønsker A-laget og juniorlaget den kommende 
sesongen å bestille opp og bruke hvite drakter.  
 
Som en del av sammenslåingen i 2007, fikk de øvrige undergruppene dekket kostnadene knyttet til 
nye drakter gjennom Hovedstyret.  
 

Vedtak:  
 
Hovedstyret dekker drakter og bukser (trekk) til A-laget og juniorlaget, ca 35 spillere. Hjelm og 
strømper regnes som personlig utstyr, og det dekkes av bandygruppa eller spillerne selv. 
Styrets bemerkninger: 

 
Dersom hele bandygruppen ønsker hvite drakter fra 2010/2011-sesongen, vil klubben ved 
hovedstyret dekke kostnadene til draktene (overdelene).  
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ØHILs høstkonferanse 24. oktober 
 

Vi inviterer alle medlemmer (fom fylte 16 år), foreldre, trenere, lagledere og tillitsvalgte til en dialog om ØHIL 

og klubbens utvikling. Tema for konferansen vil være: 
 

 Hvordan fungerer ØHIL etter sammenslåingen? 

 Hvordan forbedre det inntektsskapende arbeidet i klubben? 

 Hvordan gi et godt og positivt differensiert tilbud til alle medlemmer – i balanse mellom bredde og 

topp? 

 

Send gjerne innspill rundt disse temaene til konferansiér Jens Kanden (jens@kanden.com) innen 15. oktober. 

Innspillene vil være med på å danne grunnlaget for diskusjonen den 24. oktober. 

 

Klubben stiller med hele hovedstyret, administrasjonen samt minst ett styremedlem fra hver av idrettene 

i klubben.  

 

Sted/Tid: ØHIL Klubbhus (Hosle) lørdag 24. oktober fra kl 09:00 – 16:00 

Påmelding:  Send påmelding til ohil@ohil.no innen 20. oktober 

 

Program 
 

09:00 – 10:15   ”Stabæk historien” ved Morten Hornburg.  

 
 

10:15 – 10:30   Pause 
 

10:30 – 12:00  To år etter sammenslåingen hvordan fungerer klubben? 

- Hva fungerer bra? 

- Hva fungerer mindre bra? 

- Konkrete forslag til forbedring 
 

12:00 – 12:30  Lunsj 
 

12:30 – 14:00  Inntektskapende arbeid i klubben 

- Hvordan kan vi best øke inntjeningen i klubben slik at klubben kan yte mer 

og bedre idrett overfor medlemmene. 
 

14:00 – 14:15  Pause 
 

14:15 – 15:45 Fra barneidrett (bredde) til konkurranseidrett (spissing)  
- Prinsipper og retningslinjer for positiv differensiering 

- Konkrete forslag/eksempler:  hvordan kan man skape positiv differensiering i 

trenings- og konkurransesituasjoner i de forskjellige idrettene! 

mailto:jens@kanden.com
mailto:ohil@ohil.no
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15:45 – 16:00  Oppsummering 

Oppsummering 
 

1. Morten Hornburg – Stabæk-historien 

Morten Hornburg holdt en drøy times svært stimulerende foredrag med Stabæk-historien som 

bakteppe. Lærdommen for ØHIL kan oppsummeres som: 

- behov for å tydeliggjøre ØHILs posisjon og hva som er unikt med ØHIL (”skape et 

avtrykk i folks hjerter og hjerner”) 

- klubben mangler identitet og engasjement 

- kutte ut komiteer og heller opprette små grupper som gjør konkrete, målbare og håndterbare 

oppgaver 

- spisse visjon / misjon 

- skape eierskap i hele idrettslaget rundt visjon, misjon, verdier og strategiske mål (eks fra 

Stabæk der det trykket knøttsmå ”bibler” der visjon, misjon, verdier og mål blir nedfelt og 

kommunisert) 

- dersom mange nok mennesker vil det samme – kan det realiseres 

- ØHIL må tenke på hvilken avkastning klubber gir sponsorer / partnere 

 

2. Hvordan fungerer den ”nye” klubben ØHIL? 

Positivt 

- Økning i alle idretter etter sammenslåingen  

- Økning i alle årganger på fotballen 

- Økt profesjonalitet i idrettene (bedre på både bredde og spiss) 

 

Negativt / utfordring 

- Enorme utfordringer og investeringsbehov på anleggssiden i flere idretter (fotball, bandy, 

håndball, ski, hopp, baseball) 

- Svak kommunikasjon i alle dimensjoner  

 Fra Hovedstyret til understyrer (særlig melom HS og Fotball) 

 Fra klubben til medlemmer 

 På alle nivåer 
- Særlig behandling av saker i hovedstyret som angår den enkelte idretten, ble kritisert for 

saksgang og behandling (dvs at viktig ting ble behandlet uten involvering fra idrettene). 

Eksempler på dette som ble dratt frem var budsjettbehandling, prinsipper for 

inntektsfordeling med mer. Det ble diskutert strakstiltak som umiddelbar åpning for ad 

hoc deltakelse på HS styremøter. HS lovet å ta dette med seg for å se på fremtidige 

modeller der HS kan suppleres med 1 medlem fra hver idrett.  

 

3. Inntektsskapende arbeid (idedugnad) 

- Selge klubbeffekter [som drakter] til vanlig bruk av medlemmene identitetsskapende og 

inntektsbringende. Må organiseres direkte av idrettene etter retninglinjer sentralt (ref 

sponsorer, leverandører, farger / design / logo). Idrettene beholder inntektene. 

- Gjennomføre små og lokale sportsmarkeder (feks. ski / bandy / håndball om høsten og 

fotball / baseball om våren) 

a. Slike markeder kan samkjøres med andre begivenheter / arrangementer som 

Julemarkedet, Årsmøtet, utdeling av drakter fotballen om våren, lagledermøte 

fotball, ØHIL Idrettens dag, ØHIL Fotball Cup Hosle i april etc. Tanken er å tilby 

en arena for bruktsalg, tilbud på nytt ustyr fra eksterne leverandører som er lokal og 
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ikke så ”voldsom” som de store markedene (Heming, Ready, Bærum etc) Målet er å 

skape markeder for de 2000 medlemmer og deres familier og bekjente 

- Kraftig forsterket innsats for å øke grasrotandelen (og de 250 ØHIL-spillerne per i dag) 

- Øke innsatsen på å rekruttere nye medlemmer til klubben 

- Gå systematisk etter kommunale dugnadsjobber / støtte 

- Gjennomføre næringslivskonferanse 
a. Det ble diskutert mye rundt dette. Én konklusjon er at det må være et felles 

klubbanliggende – ikke noe som drives / frontes av en del av klubben 

b. Det er en krevende jobb å kjøre en slik konferanse, så det må gås flere runder på 

dette i klubbens styre 

- Ansette en person for å drive sponsor- og inntektsskapende arbeid 

a. Drive profesjonelt sponsorinnsalg 

b. Drive profesjonell kundepleie for å sørge for at sponsorer får avkastning på sine 

investeringer (ikke almisser) 

c. Jobbe med andre inntektsskapende aktiviteter som lokale lojalitetskort (etter 

rabattmodellen eller grasrotandelmodellen),  

d. Ta tak i andre inntektsmuligheter 

 

4. Differensiering (fra barneidrett til konkurranseidrett 

- Det var stort engasjement rundt dette temaet som synes å volde størst utfordringer i 

fotballen. 

- I håndballen er det lagt opp til å melde opp lag i to ferdighetsklasser allerede i 

barnehåndballen, slik at det gis differensieringsmuligheter også i kampsituasjoner 

- Det var enighet om at klubben plikter å yte et differensiert tilbud også på barnesiden. 

- Fotballstyret har vedtatt som grunnregel at det ikke er lov å melde opp lag en årgang opp 

før sesongen da barna fyller 11 år. Klubben ønsker ikke at det skal skapes ”elitelag” for 

tidlig. 

- Det skal være restriktivt men noe mer åpning for at individuelle spillere skal kunne 

hospitere på eldre årganger før fylte 11 år 

- Det skal legges til rette for differensierte tilbud på treningssiden i alle idretter. Dette kan 

gjøre på felles treninger ved å gruppere etter mestringsnivå, og det kan tilbys frivillige 

treninger for det ivrigste / på øverste mestringsnivå. 

- Det skal legges vekt på å finne en balanse mellom å gi et differensiert tilbud til alle 

samtidig som det ikke skal være stigmatiserende. 

- Et nøkkelpoeng som ble understreket er at klubben må være tydelig, eksplisitt og 

detaljert, ned på årgangsnivå om hva som er lov og hvordan dette skal gjøre. Dette 

gjelder sentralt for alle idretter og spesifikt fra hver idrett. Dette må videre 

kommuniseres veldig tydelig ut i klubben. 

 

En stor takk til alle som investerte en lørdag for klubben. 

 

Hosle, 26. oktober 2009.  

 

Jens T. Kanden 

 


