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Hovedstyremøte  
Torsdag 03.12.15 kl. 19.30 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

73 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

74 Status økonomi Siw, Sverre 

75 Bandygarasjen Anders 

76 Budsjett 2016 Idrettene, Siw, Sverre 

77 Sportslige planer Lars 

78 Orientering fra anleggsutvalget Jon Olav 

79 Ansettelser Sverre 

80 Orientering utvidelse klubbhus Sverre 

   

81 Valg til idrettenes styrer Anders 

82 Møtekalender H1 2016 Skule 

83 Eventuelt 
- Strategisamling ØHIL til 2018? 

Skule 

84  Intern styresak Skule 
 

 
 
Innkalt: 
 
Skule, Jon Olav, Rune, Anders, Siw, Lars, Sverre 
Forfall: Anders  
Økonomiansvarlig/leder av idrettene i ØHIL 
Fra idrettene: Helge (hopp), Michael (bandy), Aksel (håndball), Gro (fotball) 
Forfall: Langrenn, alpin, softball/baseball 
 
Kalender: 

 
Torsdag 17. desember (telefonkonferanse) 
Torsdag 21. januar kl. 19.30 
Torsdag 18. februar kl. 19.30 
Årsmøte: Torsdag 10. mars 19.00 
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 73 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (22.10.2015) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret. 
 
Sakspapirer til møtet 03.12.2015 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 22.10.2015 og innkallingen til møtet 03.12.2015 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 74 

Saksbehandler Siw, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status økonomi 

Orientering: 
 
Vedlagt sakspapirene til møtet var rapporten pr oktober 2015, med kommentarer i fanene til hver enkelt 
idrett. 
 

 Aktivitetsavgifter for håndball ble fakturert i november, og langrenn i desember. Begge grupper ble 
fakturert via Klubbadmin (betaling via «Min idrett»). Inntektene periodiseres med 2/5 i 2015, 
resterende i 2016.  

 
 Bandy har som tidligere hatt forhåndsbetaling via «Deltager.no». 

 
 Hovedstyrets underskudd forsvares via et oppbygget varelager.  

 
 Hopp går mot et ikke-budsjettert underskudd i 2015, grunnet høyere kostnader knyttet til utbygging 

av hoppbakken enn budsjettert (ca 138 000). Tilskudd fra kommunen knyttet til 
utbyggingsprosjektet kommer til inntekt først i 2016.  

Styrets bemerkninger: 
 

Hovedstyret er tilfreds med orienteringen og status på den økonomiske situasjonen.  
Ved gjennomføring av anleggsprosjekter, bør det vurderes å opprette prosjektregnskap.  
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 75 

Saksbehandler Anders 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Bandygarasjen 

Bakgrunn:  
 

 Bandygruppen (BG) har fått Kr 300.000 fra DNB Stiftelsen til å kjøpe en ismaskin. De har lett lenge og 
funnet en som koster kr 375.000 inklusiv moms, men mangler kr 75.000 til moms. 

 BG har satt i gang en rehabilitering av garasjen da isbilen må stå i en oppvarmet garasje. Garasjen har 
blitt isolert på dugnad, men man trenger nye garasjeporter. 

o Utgifter til materialer og garasjeporter beløper seg til kr 99052 
o Et usikkerhets moment i denne saken er om det er tatt høyde for å legge inn vann i garasjen og 

evt hva det vil koste. 
 Totalt finansieringsbehov for isbil (moms) og garasje beløper seg til kr 174050. Det forventes moms 

refusjon på kr 23702 det påfølgende året. 
 Bandy har allerede en nedbetalingsplan med HS for avdrag på eksisterende gjeld. Gjelden var i 2011 

på ca. kr 540.000 som har blitt redusert med nesten 65% og er nå på ca. kr 192.000. 
 Det rentefrie lånet til BG hadde opprinnelig en løpetid på 10 år men ligger nå kraftig foran skjema. 

 

Vedtak: 
 
Bandygruppa kvalitets-sikrer budsjettet for prosjektet, som inkluderer en finansierings- og nedbetalingsplan, 
basert på et internt lån fra klubben. Basert på dette, gjør hovedstyret et endelig vedtak i saken i et 
ekstraordinært telefonmøte 17. desember. Sakspapirer må oversendes daglig leder. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Hovedstyret ønsker å være løsningsorientert i denne saken da dette forhåpentlig vil komme mange til gode og 
at det kan være med på å øke rekrutteringen i BG og et svært positivt tiltak for nærmiljøet.  
 

Som et utgangspunkt må man berømme BG for å ha skaffet midler til veie for å kunne anskaffe en 
ismaskin, men det er viktig å poengtere at hele finansieringen bør være på plass i forkant.  
 
Over tid har klubben utviklet et system for håndtering av saker. Hovedstyret opplever prosjektet/prosessen 
som uryddig og påpeker at dette er et prosjekt som først skulle behandles i anleggsutvalget, for utarbeiding 
av en innstilling til hovedstyret for vedtak.  
 
Hovedstyret påpeker videre at klubbens fullmaktsstrukur ikke er fulgt: 
«Etter godkjenning fra daglig leder, kan undergruppen pådra seg ikke-budsjetterte kostnader i 
størrelsesorden kr 25.000 – kr 100.000 (grensen vurderes i forhold til undergruppens totale budsjett), 
forutsatt at undergruppen har tilfredsstillende likviditet på egen konto. Eventuelle innkjøp utover dette må 
bringes inn for hovedstyret.» 
 
Det var uklart for bandys representant om kjøp av ismaskinen allerede var avtalt. En slik forpliktelse krever 
signering av daglig leder / hovedstyrets leder.  
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 76 

Saksbehandler Idrettene, Siw, Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2016  

Orientering: 
 

Idrettene som var til stede presenterte sine budsjetter (håndball, hopp, fotball, bandy). Budsjettet til langrenn og 
alpin ble gått gjennom basert på tilsendt budsjett. Soft/baseball har fått utsatt frist for sitt budsjett.  
 
I store trekk var hovedstyret godt fornøyd med budsjettene. Idrettene tar nødvendige runder med egne styrer, 
gjør siste justeringer og sender endelig forslag til Sverre, som setter sammen budsjettet for ny 
gjennomgang/godkjenning 21. januar. 
 
Avtalte endringer:  

 Håndball: Grasrotandelen fjernes 
 Hopp: Øker ferdigstilling av bakken til 30.000,- pga utsettelse av utbyggingen av klubbhuset. Reduserer 

sponsorinntektene for åpningen til 10.000,- 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 77 

Saksbehandler Lars 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Sportslige planer 

Orientering:  
 
Lars orienterte om prosessen fra idrettsutvalget, knyttet til opprettelsen av sportslige utvalg og sportslige 
planer for idrettene.  
 

 Alle idrettene har nå sportslige planer! Disse skal det arbeides videre med fram mot en endelig 
ferdigstilling 1. april 2016, i et felles format. Dette blir et svært godt underlag for arbeidsinstruksen 
til ØHILs nye stilling som idrettskoordinator.  

 De fire store idrettene skal etablere sportslige utvalg, foreløpig forslag til roller: 
 Barneansvarlig 
 Rekrutterings/utdanningsansvarlig 
 Ungdoms/senioransvarlig 
 Satsningsansvarlig 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Lars berømmes for et svært godt grunnarbeid. Det er fortsatt en vei å gå, men så snart dokumentet er klart, 
vil det være svært verdifullt, og årlige revideringer av planen vil være enkelt å gjennomføre.  
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 78 

Saksbehandler Jon Olav 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Orientering fra anleggsutvalget 

Orientering:  
 

 Videre planlegging av kunstgress på Eikelibanen er utsatt etter anmodning fra kommunen. 
Fylkeskommunen planlegger ny flerbrukshall på Eikeli (på gressareal sør for Eikelibanen). Hallen vil 
ikke beslaglegge areal på Eikelibanen men utbyggingen må koordineres. En ny flerbrukshall i området 
vil gi muligheter for bedre treningsmuligheter for flere idretter i ØHIL.. AU ser positivt på dette selv om 
videre planlegging av kunstgress blir utsatt. 

 Håndball etablerer underlag til HS for beslutning om eventuell utredning av håndballhall på 
Hosletoppen. Kommer opp til behandling i HS når AU har behandlet underlaget. Kan bli utsatt som 
følge av fylkeskommunens planer for hall på Eikeli. 

 Bandy etablerer underlag til HS for beslutning om eventuell utredning av kunstis på Hoslebanen. 
Kommer opp til behandling i HS når AU har behandlet underlaget. Bandy koordinerer mot Haslum. 

 Langrenn arbeider med et anlegg på Øverland. Langrenn er bedt om å etablere underlag til HS for 
beslutning om eventuell videre utredning. Kommer opp i HS når AU har behandlet underlaget. 

 AU leder har utarbeidet et maldokument for anleggsaker som skal opp til HS for beslutning om 
utredning.  

 
(Ellers har vi vedtatt i AU å fremme et forslag om en endring i AU mandatet (ny beslutningsmilepel for HS når 
anlegg skal meldes inn til BIR), men det tar jeg ikke denne gangen. Tar dette i neste HS møte på nyåret.) 
 
 

Styrets bemerkninger: 

Styret er tilfreds med det arbeidet som gjøres i AU. Tydeliggjøring av mandat, mal-dokumenter etc. vil bidra 
til å etablere gode underlag for fremtidige beslutninger om å gjennomføre anleggsinvesteringer.  
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 79 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Ansettelser 

Orientering: 
 
Administrativ leder i ØHIL fotball 
Kirsten Vanberg er ansatt som ny administrativ leder i ØHIL fotball.  
20 aktuelle kandidater ble tatt til vurdering og mangfoldet her var enormt. 3 kandidater ble tatt inn til intervjuer 
og Kirsten, som vi innstilte som nummer 1, takket ja til jobben. Vi innstilte Kirsten som til stillingen på bakgrunn 
av en sterk utdanning og erfaring innen økonomi og ledelse som det avgjørende. I tillegg kjenner hun klubben 
svært godt gjennom en rekke verv, og vi kjenner henne som svært strukturert. Før tilsettingen sjekket vi 2 
referanser. Hun vil tiltre 1. februar. 
 
Idrettskoordinator 
Søkerne er gått gjennom, og også her er det flere gode kandidater. På bakgrunn av at fotball-stillingen ble 
prioritert, starter prosessen med å tilsette idrettskoordinatoren nå. Sannsynlig oppstart for denne blir 1. april 
2016.  
 
Søkerne til fotballstillingen har fått beskjed om at den er besatt og søkerne til stillingen som 
idrettskoordinator har fått beskjed om videre prosess.  
 

Styrets bemerkninger: 

 
Styret var tilfreds med orienteringen, og med håndteringen av søkerne.  
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 80 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Orientering utvidelse klubbhus 

Orientering:  
 

Anbudsgrunnlaget fra Opak ble sendt ut til et knippe firmaer, plukket ut fra Opak. Det som kom inn var 
disse:  
 

Firma Innhold Pris Mva Total 

Tilbud 1 Tilbygg+garasje 5821110 1455278 7276388 

Tilbud 2 Tilbygg+garasje 4626050 1156513 5782563 

     Tilbud 3 Omlegging rør 437377 109344 546721 
 
Da Opak ga oss en kostnadsberegning høsten 2014, var dette totalt på 2.754.885,-  
 
Det betyr at rimeligste løsning på prosjektet er 3.574.399,- dyrere enn estimert. Ettersom vi søkte om 
spillemidler og kommunalt tilskudd basert på kostnadsoverslaget, vil dette «overskytende» være kostnader 
klubben må dekke i sin helhet.  

 
Sverre orienterte fra møte med Opak 1. desember (med Jan Bakken til stede). Klubben og Opak fikk noen 
aksjoner som skal følges opp, for å finne ut av det store avviket mellom opprinnelig kostnadsoverslag og 
tilbudene som kom inn.  
 
Hovedstyret støtter forslaget fra Sverre om at prosjektet skrinlegges inntil videre arbeid som nevnt over. 
Dersom man tror at en ny anbudsrunde er formålstjenlig, basert på at kostnadsoverslaget er i tråd med 
forventet kostnad gjennomføres dette, om mulig med et justert anbudsgrunnlag og til et bredere antall 
tilbydere.  
 
Dersom dette virker som urealistisk, må vi se videre på andre muligheter for intern ombygging/endret bruk 
av eksisterende bygg, primært for å sikre at de ansatte har arbeidsplasser.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 81 

Saksbehandler Anders 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Valg til idrettenes styrer 

Bakgrunn:  
 

Vi vil ha en gjennomgang av ØHILs prosess for valg til styrene i ØHILs undergrupper. Det foreligger 
allerede en beskrivelse/instruks på ØHILs hjemmesider (Se under ØHIL A – Å; Organisasjonsplan). 
 
Det kan se ut som vi trenger en oppstramming av prosessene og håndhevelse av instruksen og samtidig 
innføre en mer formell godkjennelses prosedyre. 

Vedtak:  
 

 Alle undergrupper skal ha et styre bestående av de rollene som til enhver tid er beskrevet i henhold til 
ØHILs organisasjonsplan. Denne planen er en årlig årsmøtesak.  

 Organisasjonsplanen som ligger på ohil.no er hovedstyrets forslag til Årsmøtet 2016 
 Hovedstyret vil foreslå vedtektsendringer på Årsmøtet 2016: 

 
- Valgkomitéen utvides med et medlem, ØHILs ansatte idrettskoordinator. Idrettskoordinatoren skal ikke 

være leder av valgkomitéen.  
- Valgkomitéen får ansvaret for å innstille styrer for de idrettene som har anslagsvis 100 utøvere eller mer 

 
 Idretter med færre enn 100 utøvere, innstiller sitt eget styre, på bakgrunn av organisasjonsplanen. 

Forslag til nytt styre skal vedtas på siste styremøte i idretten før klubbens årsmøte og oversendes 
hovedstyret. 

 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 82 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtekalender 2016 

Orientering:  
 
Avtalte datoer: 
 
Torsdag 21. januar kl. 19.30 
Torsdag 18. februar kl. 19.30 
Årsmøte: Torsdag 10. mars 19.00 
 
Forslag til møtedatoer, hensyntatt at torsdager er den beste dagen, samt at regnskapsrapportene tilsendes 
klubben den 20. i hver måned. 
 
Foreløpig møtekalender 2016:  
 
Søndag 17. april (strategisamling, kl 1000-1400) 
Torsdag 28. april kl. 19.30 
Torsdag 16. juni kl. 19.30 
Torsdag 8. september kl. 19.30 
Torsdag 24. november kl. 19.30 
Torsdag 8. desember kl. 19.30 (budsjett) 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 83 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
  

Strategisamling 2016 foreslås til søndag 17. april. Foreløpig skisse til agenda:  
- «Fordi det er gøy!» 
- «Flest mulig, lengst mulig!» 
- Revisjon av visjon, misjon og målsetninger som ble satt i 2007 
- Forslag om at samlingen i sin helhet diskuterer «Flest mulig, lengst mulig» / «Vi satser på alle» 

 
Bilder til www.ohil.no  

- Alle styremedlemmer sender et bilde av seg selv.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

 
  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 03.12.2015 

 

Saksnummer 84 

Saksbehandler Skule 

Type sak  Intern styresak - 

Saksnavn  Intern styresak 

Orientering/beslutning: 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


