Møtereferat

Vår referanse

Vår dato

07.01.2014
Referent

Deres dato

Dato 19.05.2015

Lars Chr. Fredenlund

Møte i idrettsutvalget, Vollsveien 9-11, 19 mai kl. 19.30 – 22.00
Idrett

Kontaktperson

e-post

Mobil

Alpint
Bandy
Håndball
Håndball
Langrenn
Hopp
Baseball
Fotball
Administrasjon
Styret
Leder Idrettsutvalget

Jan-Eirik Vestnes
Eivind Thorne
Harald Joa
Rudi Knoll
Eilert H. Lund
Lars Westvang
Philip Tolloczko
Tom Brinck-Mortensen
Sverre Nordby
Skule Ingeberg
Lars Chr. Fredenlund

jvestnes@gmail.com
eivind.thorne@hertz.no
harald@joa.no
rudi.knoll@yahoo.no
e.lund@fearnleys.no
lars@westvang.com
ph-tollo@online.no
tbm@moment-eiendom.no
sverre@ohil.no
sku-inge@online.no
fredenlund@cobuilder.no

93042247
91832121
92816667
93070258
92256333
95227720
99575373
96017005
90555934
48600245
95724990

Ikke møtt
Lars Westvang møtte for
Helge Evenstad

Sak Beskrivelse

Oppfølgning

Tid

1 Trenere/Ungdomstrenere
Skal vi ha betalte ungdomtrenere for de under 12 år ?
Langrenn har laget et konsept der ungdomstrener (UT), ved
sesongstart, i samarbeid med en voksen hjelpetrener kontakt («HTK»),
skal utarbeide og fremlegge en sesong-treningsplan. Det er kun HTK,
som på vegne av foreldrene, skal ha faglig dialog med UT, slik at UT
kun har en foresatt å forholde seg til. I tillegg har man en «mentor»
(medlem av SU) som godkjenner treningsplanen og avstemmer at alt
går etter «boka» på trening.
Langrenn har en lojalitetsbonus for trenere som er der mer enn et år.

Alle som ønsker Juni/Juli

Sportsplan, langrenn:
http://www.ohil.no/LinkClick.aspx?fileticket=T8420ykYJU%3d&tabid=1017
Kontrakter
Sverre har kontrakter som er revidert, disse er ihh til idrettsforbundet
sine kontrakter.

Postadresse
coBuilder AS
Pb 426
1327 Lysaker

Besøksadresse
Vollsveien 9-11, 1366 Lysaker
E-post
post@cobuilder.no

Telefon
+ 47 67 51 61 00
Internett
www.cobuilder.no

Telefaks
+47 67 51 61 01

Kontonummer
6219 05 63923
Organisasjonsnummer
979 198 175
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Rutiner
En felles attest fra klubben utarbeides av Sverre.
Alle som er trenere for lag som er 12 år eller eldre (ikke barneidrett),
skal ha en kontrakt selv om man ikke får betalt.
Utdanning
Utdanning er noe idrettene må jobbe med. En økning av betaling for
utdanning viser at dette gir resultater.
Beslutningssak som ble vedtatt:
Ungdomtrenere skal møte en gang i året på et «trenersamling», der de
nye møter litt før de andre. Dette skal fremkomme i kontraktene.
Klubben skal forbeholde seg retten til å utbetale lønn 6 ganger pr. år.
Dette inngår som en spesifisering i ansettelsesavtalene.

2 Protokoller fra møter i idrettene
Det er et krav fra HS at det skal føres protokoll fra møter, dette skal
sendes Sverre på e-post. I tillegg oppfordrer vi til at man legger dette
ut på nettsidene.
3 Dommere
Vi må jobbe for å få flere dommere, en løsning på dette er at idrettene
godgjør f.eks kr. 50 ekstra i barnekamper, og f.eks kr. 10.000,- som
suksess fee ved at man bli kretsdommer .
Håndball har også en voksenperson fra klubben som følger opp
dommeren under kamper, dette har gitt gode resultater.

4 Foreldrerolle
Det må bevisstgjøres hva slags oppførsel man tolererer fra foreldre
ovenfor dommere og generelt. Ønskelig at man på cuper har 1-3
personer som går rundt til foreldre og snakker om oppførsel, dette for
å unngå uheldige episoder og å ligge i forkant.

5 Ansettelser i administrasjonen
 Alle administrative ansettelser skal igjennom HS. Det er også
en jobb fremover å se på bruk av administrative ressurser,
samt hvordan man er organisert. Dette er en del av det
arbeidet man ser på i anledning ØHIL 20186 Møter i Hovedstyret (HS)

I hovedstyremøte har alle idrettene møterett. Hvos HS ønsker
kan man be idretter og administrasjonen forlate møter under
behandling av enkeltsaker.
7 ØHIL mot 2018
Det ble diskutert at dette er et omfattende arbeide, og at dette vil
være en kontinuerlig sak. Men, idrettene skal gi innspill før neste møte
i HS.
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I mail fra Sverre:
ØHIL mot 2018
Før jul, ba jeg idrettene hver for seg ha en prosess der blikket rettes
framover, som jeg kalte ØHIL mot 2018. Det var smått med respons på
dette, men jeg mener det er et svært viktig arbeid. Nå etter årsmøtet,
er det jo blitt noen endringer i styresammensetningen, så jeg ber dere
ta opp denne igjen. Jeg ønsker å ha dette som sak på det siste
hovedstyremøtet før sommeren (14. juni) og setter derfor en frist for
dere til 10. juni til å ha behandlet dette i deres styre. Dersom dette
ikke er gjennomførbart, ber jeg om en tilbakemelding på dette. Utdrag
fra mailen sendt ut høsten 2014:
I et styremøte i idrettene, ber jeg om at dere i hver enkelt idrett løfter
blikket noen år fram i tid, og ser på hvor dere ønsker at deres idrett
skal være. Spesifikt:
-

Anleggsutvikling, behov og muligheter
Medlemsutvikling:
 Aktivtetsnivå: se på utvikling av antall aktive i idrettene de
siste årene og vurder ønsket/mulighetene for
økning/reduksjon i antallet
 Differensiering: hvordan skal vi kunne gi et best mulig tilbud til
alle ambisjonsnivåer, og samtidig beholde vår ambisjon om
allsidighet, spesielt i barneidretten
 Satsning: Er det noen lag/grupper som har/skal ha en spisset
satsning fram mot gode sportslige resultater
regionalt/nasjonalt? Evt hvordan kan vi få til dette?

Idrettene

Administrasjon/styre/utvalg i idretten: Er det behov for betalt
administrasjon i idretten på sikt? Hva er behovet for roller i styret og
hva slags utvalg skal være med på å sikre kvalitet og utvikling av
idretten
8 Sportslige saker
Sportslig plan
Alle idretter skal utarbeide en sportslig plan, selve planen kan man
utarbeide etter eget ønske. Men, et vedlegg til planen skal være lik for
alle idretter. Man tar da utgangspunkt i MALEN som fotball har laget,
slik at man kjenner seg igjen på tvers av idretter.
Sportslig utvalg
Bandy, håndball, langrenn og fotball skal ha et sportslig utvalg.
Sportslig utvalg skal arbeide ut fra de retningslinjer ØHIL og idretten
legger.
9 Websider
Sverre redegjorde for overgang til nye nettsider. Dett vil bli en meget
viktig plattform for å gi god informasjon til medlemmer fra klubb og
idrettene.
Mer informasjon rundt dette sendes fra Sverre når man er klar.
10 Treningskontigenter og medlemskontigenter
Alle idretter skal informere om:
- Publisering av treningsavgifter på nettsidene
- Levere sammen med treningskontingent, en informasjon om hva

Se vedlegg

Frist 10
juni
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denne dekker
- I budsjett for 2016 skal neste års treningsavgift fremgå.
11 Årshjulet
Idrettene må legge inn alt sitt i klubbens idretts- og arrangementshjul
for 2015/16
- cuper
- arrangementer
- viktige frister (fakturering, påmelding etc)
Idretten må sjekke årshjulet før de planlegger større aktiviteter.
Alle innspill sendes på mail til Sverre.
12 Drive flere idretter i klubben
Dette er en stor sak som krever en egen prosess og diskusjon. Her blir
diskusjonen å se på ØHIL, og hver enkel idrett. Som et grunnlag for
denne diskusjonen vil den sportslige planen ligge til grunn for
diskusjoner. Det vil høsten 2015 innkalles til egne møter rundt dette
temaet.
13 Innrapportering av tallgrunnlag
Alle som ikke har levert tallgrunnlag må levere dette ASAP.

