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 oktober kl. 19.30 – 22.00
Idrett

Kontaktperson

e-post

Mobil

Alpint
Bandy
Håndball
Håndball
Langrenn
Hopp
Fotball
Administrasjon
Leder Idrettsutvalget

Jan-Eirik Vestnes
Eivind Thorne
Harald Joa
Rudi Knoll
Eilert H. Lund
Helge Evenstad
Tom Brinck-Mortensen
Sverre Nordby
Lars Chr. Fredenlund

jvestnes@gmail.com
eivind.thorne@hertz.no
harald@joa.no
rudi.knoll@yahoo.no
e.lund@fearnleys.no
helgeev@gmail.com
tbm@moment-eiendom.no
sverre@ohil.no
fredenlund@cobuilder.no

96017005
90555934
95724990

Philip Tolloczko

ph-tollo@online.no

99575373

93042247
91832121
92816667
93070258
92256333

Ikke møtt

Baseball

Sak Beskrivelse

Oppfølgning

Tid

1 Betalte Trenere/Ungdomstrenere
Det ble diskutert den økte bruken av ungdomstrenere, og
retningslinjer for bruk av betalte trenere. Mellom idrettene er det
store forskjeller på behov for betalte trenere/ungdomstrenere.
Ut fra de sportslige planer der rekrutering er en del av grunnlaget ble
men enige om:

Vedtatt

Fotball, bandy, håndball skal arbeides for at barneidretten (opp til 12
år) skal ha ubetalte frivillige foreldretrenere.
For Langrenn, Alpint og Hopp vil det i stor grad være behov for betalte
trenere/ungdomstrenere.
Utdanning er noe idrettene jobber med og dette må tilbys foreldre

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.

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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3 Sportslig plan fra hver av idrettene
Det er bestemt av Hovedstyret at alle idrettene skal ha en sportslig
plan. Alle idretter har oversendt en sportslig plan som er oversendt IU
og daglig leder.
Fotball har i sin sportslige plan også laget en «aktivitetsplan» som
viser aktiviteter for hver enkelt årgang. Vi ble enige om at dette skal
inn i sportslig plan for håndball, fotball, bandy og langrenn.

Alle idrettene
reviderer plan
Før
etter et felles årsmøte
oppsett
2016

Det skal arbeides for et feller rammeverk for sportslige planer, slik at
man får med seg mest mulig felles rammeverk.

4 Etablering av sportslig utvalg
Hovedstyret har bestemt at bandy, håndball, langrenn og fotball skal
ha et sportslig utvalg. Status idrettene :
Fotball
4 personer som jobber i sportslig utvalg som arbeider med
administrasjonen, der fotball har egne ressurser. Man har organisert
seg slik at man har en egen gutt- og jenteansvarlig. Det er etablert en
leder og et medlem sv sportslig utvalg. Sportslig utvalg etablerer også
komiteer ved behov.
Håndball
I dag har håndball kun en person som sitter i sportslig utvalg. Det ble
presisert at dette ikke er tilfredsstillende og at håndball må få på plass
to personer til, noe som det jobbes med. Det er tanker om å få på
plass en gutte- og jenteansvarlig.
Bandy
Ikke etablert et sportslig utvalg, men har diskutert dette. Dette er ikke
tilfredsstillende. Det er ønskelig at bandy får på plass to personer som
utgjør sportslig utvalg.
Langrenn
Langrenn har 5 medlemmer som i stor grad opererer alene, og
rapporterer til styret. Der jobbes det med å rekruttere, kurse trenere
og jobbe med sportslig plan. Sportslig utvalg har også en mentorrolle
for de ulike trenergrupper. Utvalget påser også at trenere lager en
sesongplan som skal godkjennes av sportslig utvalg.
Det innkalles til et samlet møte for sportslig utvalg der alle idrettene
møter med minimum 2 personer. Man skal her ser på organisering av
sportslig utvalg, og se om man kan lære noe av hverandre. I dette
møtet skal man også se på sportslige planer, og utarbeide felles
punkter på hva en sportslig plan bør inneholde

Oktober /
november

Lars
inkaller
idrettene
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5 Status web-sider
Sverre redegjorde for status på nye web-sider. I dag gjøres mye av
Sverre etter at han purrer og ber om å få inn det som skal legges opp.
Alle idrettene må nå utnevne en «kommunikasjonsansvarlig» som er
kontaktpunktet for web/Facebook.
For web-sidene må man ha brukere for:
1. Hver idrett
2. Hvert lag
Sverre setter opp kurs der man må melde opp sine lag og webansvarlige Dette settes opp og avlyses med mindre det møter 5
personer eller mer.
Det er idrettens ansvar å få dette på plass

Idrettene må
utnevne en
person

6 Ønsker fra idrettene til Administrasjonen
Håndball
Det er ikke behov for en dedikert ressurs for håndball ut over den
støtten man får i dag. Det håndballfaglige utfordringer som er viktig,
omberammende kamper, etc. I dag får man hjelp fra klubben til å
fakturere.
Innen anleggsutvikling ser håndball for seg at dette er en ressurs det
kan bli behov for over tid.
Bandy
Fornøyd med det man får i dag, men kan se behovet for å ha en
ressurs som kan bidra med anleggsutvikling.
Ellers ikke meldt inn noen behov.
Sverre diskuterte muligheten for å få på plass en idrettskoordinator
som kunne bidra med idrettskolen, oppstart av årganger, tilrettelegge
for å unngå krasj etc. I stor grad vil denne stillingen kunne finansieres
ved hjelp av idrettsskole og salg av klubbeffekter. Ingen av idrettene
var negative til dette, såfremt dette er finansiert.

7 ØHIL mot 2018
Som en del av den langsiktige strategien til ØHIL så man det meget
positivt at Hovedstyret en gang i året innkaller til et møte for å
diskutere konkrete saker, visjon og/eller strategi. Dette var man
positive til, og man mente dette var viktig at man samles for å
diskutere klubbens utvikling mer jevnlig.

Fremlegges av
HS

Årlig møte

Agenda til dette fastsettes av HS og administrasjonen
8 Drive flere idretter
Med bakgrunn i de diskusjoner man har hatt rundt dette temaet på
punkter over, ble man enige om at man avventer til punkt 3 og 4 er

Neste møte

ASAP

Side 4 av 4

gjennomført, og at man deretter kan da opp dette spørsmålet.

