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Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 
28.08.12 

 

 
Saks-
nummer 

Sak Ansvarlig Vedtak 

24 Godkjenning av protokoll og 
innkalling 

Kaare Godkjent 

25 Bandy, status og videre arbeid Kristoffer/Eivind 
(Bandy) 

Vedtak 

26 Regnskap pr juli 2012 Kirsten, Sverre Vedtak 

27 Status medlemsregister Kirsten, Sverre Vedtak 

28 Status kunstgressbaner Sverre Tatt til etterretning 

29 Lønn administrasjonen Kaare Vedtak (ikke off) 

30 Eventuelt Kaare  
 

 
 
Deltagere: 
 
Kaare 
Jan 
Kirsten 
Jan-Eirik 
Vibeke 
Øyvind 
Ole-Christian 
 
Sverre 
Christoffer Adde (sak 25) 
 
Forfall: 
Ingen 
 
Kalender: 
Neste møte 30.10 kl 18 
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Møtedato 28.08.2012 

 

Saksnummer 24 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 
Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og sakspapirer til styremøtet 
er sendt pr mail. 
 
Forslag til vedtak:  
 
Protokoll fra møte 22.05.2012 er godkjent 
Innkalling til møte 28.08.2012 er godkjent 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Vedtatt som foreslått 
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Møtedato 28.08.2012 

 

Saksnummer 25 
Saksbehandler Kristoffer/Eivind (bandy) 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Bandy, status og videre arbeid 

Orientering:  
 
Ettersendes 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Det har vært avhold allmøte i bandyen og det er nedsatt en gruppe som skal se på 
inntektsskapende aktiviteter. Det er besluttet å øke treningsavgiftene med NOK 500/spiller, noe 
som med forventet 300 spillere vil gi inntektsøkning på NOK 150 000.  Bandystyret har nå kontroll 
på fullmaktsstrukturen, slik at ingen kostnadspådrag kan gjennomføres uten styrets 
godkjennelse.  
 
Det foreligger imidlertid fremdeles intet komplett budsjett, oversikt over antall spillere eller planer 
for å ta inn tidligere års tap. Fristen for bestilling av istid er 15.9 (i etterkant av møtet rettet til 3.9). 
Det er allerede påmeldt lag til Kosa-cup og til seriespill. Serieavgifter returneres om man ikke kan 
spille lag. Det er allerede besluttet at kun de lag som deltok på telefoninnsamling får dekket 
kostnader til Kosa-cup.   
 
Det ble etter en del diskusjon besluttet at istid kun bestilles på grunnlag av faktiske påmeldinger 
og innbetalinger av treningsavgift for sesongen via deltaker.no. Fristen for innbetalinger er satt til 
10. september og bandygruppe skal innen 13.9 komme med en innstilling overfor HS på revidert 
budsjett for sesongen. Dette skal særlig utgjøre grunnlag for bestilling av istid og vurdering av 
kostnadspådrag for øvrig.   
 
Det ble minnet om at administrasjonen ikke har fullmakt til å godkjenne kostnadspådrag uten 
styrets godkjennelse.  
 
Det ble besluttet at det må orienteres om status på OHIL.no.  
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Møtedato 28.08.2012 

 

Saksnummer 26 
Saksbehandler Kirsten, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Regnskap pr juli 2012 
Orientering:  
 
Regnskapet er vedlagt sakspapirene. Ved gjennomgang av regnskapet går vi gjennom hver 
enkelt idrett. Vedlagt er også regnskapet pr juli 2011. 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er utfordringer knyttet til bilagsføringen fra håndball. HS besluttet å ha gjennomgang med 
håndballen neste HS-møtet og at dette da blir blant temaene. Håndballen skal oppfordres til å 
bruke deltaker.no som grunnlag for påmeldinger kommende sesong.  
 
Styret bemerket at det er vanskelig å ha god oversikt over økonomien når prinsippene for 
budsjettet og regnskapene er ulike. Regnskapsfører benytter sine alminnelige kontoplan for sine 
regnskapsføring og tilpasser denne gradvis til den måten ØHIL har brukt å føre regnskap. Dette 
innebærer også en del kostnader til regnskapsføringen.  
 
Styret understreket at administrasjonen i tiden fremover må ha større fokus på sin 
controllerfunksjon.  Det er ikke tilfredsstillende at administrasjonen selv ikke kan redegjøre for 
posteringer i regnskapet. Administrasjonen skal til kommende HS-møter vedlegge sakspapirene 
en kortfattet oppsummering av status økonomi. 
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Møtedato 28.08.2012 

 

Saksnummer 27 
Saksbehandler Kirsten, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Status medlemsregister 
Bakgrunn:  
 
Vi har i en lang periode jobbet med en vurdering av et nytt system for medlemsregister og 
fakturering. Før sommeren var vi i dialog med Weborg, som dekker mange av våre behov, men 
noen punkter i avtalen var veldig fordelaktige for leverandøren, og vi har foreløpig lagt en avtale 
på is. Det har også kommet informasjon fra NFF om at de jobber med et nytt system som skal 
være i drift vinteren 2013. Se vedlegg.  

 
Forslag til vedtak: 
 
ØHIL fortsetter med dagens system inntil det er mer klarhet i hva som ligger i løsningen til NFF. 
ØHIL søker også om vi kan bli benyttet som en av pilot-klubbene i NFFs løsning. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Vedtatt som foreslått. 
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Møtedato 28.08.2012 

 

Saksnummer 28 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Status kunstgressbaner 
Orientering:  
 
Prosjektet der omlegging av gressbanen på Hosle til kunstgress er i rute, og vil være klar til bruk 
senest 1. oktober. I forhold til budsjett, vil kostnadene ligge godt under. På bakgrunn av god 
kontroll på økonomien, er det foretatt noen mer-investeringer som gjør anlegget bedre.  

 Et større område vil bli asfaltert, slik at det blir enklere å plasser mål som ikke er i bruk, 
samt plassering av snø på vinteren 

 Vanningsanlegget som lå i gressbanen blir beholdt, slik at også kunstgressbanen vil ha 
vanningsanlegg 

 Kunstgressdekket i «bingen» vil bli skiftet ut 

 Ekstra strøm-kabel er lagt inn i boden, for å ta høyde for kioskdrift 
I tillegg er massene fra gressbanen brukt til å oppgradere 3 nærmiljøanlegg, som nå er sådd og i 
god vekst. Gressfeltet ved klubbhuset er også oppgradert, og her er det lagt ferdig-gress. 
 
Fotballgruppa har en aksjon der de selger andeler til kunstgressbanen. Her er det solgt ca 150 
andeler á 500,-. En siste innspurt på salget av andeler skal gjøres de neste ukene.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Banen forventes ferdig til 20.9. 
 
Tatt til etterretning. 
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Møtedato 28.08.2012 

 

Saksnummer 29 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Lønn administrasjonen 
Bakgrunn:  
 

Forslag til vedtak: 
 
Ikke offentlig  
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Møtedato 28.08.2012 

 

Saksnummer 30 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Eventuelt 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Opprettelse av Alpin fremmes som egen sak på møtet 30.10. 

 
 

 

 
 


