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Håndballstyremøte  
Torsdag 09.06.15 kl. 2000 

 
 

Saksnummer Sak Ansvarlig 
1 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 
2 Regnskap pr april Sverre, Aksel 
3 Rutiner kiosk/oppgjør Hoslehallen Hans Jacob 
4 Orden/renhold i Hoslehallen Hans Jacob 
5 Lønnstabell for betalte trenere Aksel, Sverre 
6 Innføring av trenerkontrakter for alle trenere Sverre 
7 Aktivitetsavgifter 2015/2016 Aksel, Sverre 
8 Treningstider 2015/2016 Rudi, Aksel 
9 Opprettelse av sportslig utvalg i ØHIL Håndball Rudi 
10 Utarbeidelse av sportslig plan i ØHIL Håndball Rudi 
11 Oppfølging av ungdomstrenere sesongen 2015/2016 Rudi 
12 Utstyrsavtalen med Macron Sverre 
13 Håndballens dag 2016 Hanne 
14 ØHIL mot 2018 Harald 
15 Nye websider i ØHIL Sverre 
16 Holdningsskapende arbeid i ØHIL Sverre 
17 Eventuelt Sverre 

 

 
 
Innkalt:  
 
Harald, Aksel, Hans Jacob, Rudi, Hanne 
 
Forfall: 
 
Hanne, som satt fast på flyplassen i Trondheim 
 
Kalender (kommende møter):  
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 1 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 
Bakgrunn:  
 
Protokoll fra tidligere styremøter er ikke forelagt. 
 
Sakspapirer til møtet 11.06 er utsendt på mail. 
 
Vedtak:  
 
Innkalling til møte 11.06 er godkjent. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
 
På neste ledermøte bestemmes det videre prosess om hva som skal gjøres med protokoller. Det blir 
fortsatt et ledermøte ca hver måned. Mindre saker behandles mellom møtene 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 2 
Saksbehandler Sverre, Aksel 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Regnskap pr april 
Orientering:  
 
Regnskapet pr april er sendt ut med sakspapirene (vedlegg 1). 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Sverre N/Hanne H skaffer en liste med utestående og sender til Aksel, som følger opp hvert enkelt lag.  
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 3 
Saksbehandler Hans Jacob 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Rutiner kiosk/oppgjør i Hoslehallen  
Orientering:  
 
Før sesongen starter på høsten og etter jul blir det utarbeidet en vaktliste av hallansvar. Denne består av 
hvem som skal åpne hallen (hente nøkler), stenge hallen (levere nøkler), hvem som skal sitte i sekretariatet 
og hvem som har kioskansvar. Dette er for helgekampene. (Hans Jacob). 
 
Kampene på hverdagene har trener for de som spiller kamp ansvar for. 
 
En gang i uken (etter at det har vært kamp i helgene) blir det tatt et oppgjør i kassen (Hans Jacob). 
 
Rutiner for bestilling av varer må utarbeides før neste sesong (Hans Jacob).  
 
Sverre N tømmer safen i begynnelse av hver måned. 
 
Hans Jacob tar kontakt med Stein A etter sommeren, og avtaler hvordan videre rutiner i Hoslehallen skal 
være. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 4 
Saksbehandler Hans Jacob 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Orden/renhold i Hoslehallen 
Orientering:  
 
ØHIL har ansvar for klistervask og tømming av søppelbøter i området rundt hallen. Renhold gjøres i 
samarbeid med skolen/vaktmesteren. 
 
Det skal vurderes om klistervasken skal settes opp som en betalt dugnads-jobb. Terje R lager et forslag til 
ordning/betaling.  
 
Dersom det er nødvendig, avhengig av punktet over, lages det en instruksjonsvideo som kan deles med de 
som har ansvar for dette (Hans Jacob). 
 
Kommunen har bedt om å få informasjon om dårlig renhold i hallen. Hans Jacob sjekker med kommunen 
(Niels Otto) om rutinene for vasking av hallen og vil følge opp dette.  
 
Vi har kontakt med kommunen om muligheten for å få tilgang til rommet under kiosken (som har inngang 
utenfra). Hans Jacob sjekker status på denne prosessen med Niels Otto.  
 
Vi har behov for mer treningsutstyr og derfor mer plass. Vi tar også kontakt med basketgruppa om å overta 
det lageret de har disponert fram til i dag (Harald). 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 5 
Saksbehandler Aksel, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Lønnstabell for betalte trenere 
Bakgrunn: 
 
ØHIL Håndball har, som de øvrige idrettene i ØHIL utarbeidet en lønnstabell (vedlegg 2). En gruppe med 
trenere har gitt sine innspill til tabellen og lønnsrutinene (vedlegg 3). Forslag til lønnstabell basert på 
utdanning og erfaring fra gruppen med trenere er også vedlagt (vedlegg 4).  
 
Håndballs lønnstabell gir lønn pr time trening og et fast beløp for kamp. Tabellen tar ikke hensyn til 
reisevei.  
 
Forslag til vedtak:  
 
ØHIL håndball opprettholder sin lønnstabell, slik det er forutsatt i budsjettet og for fastsetting av 
aktivitetsavgiftene, med unntak av en lojalitetsbonus*. Ved ønske om å gi trenere høyere satser, skal dette 
dekkes inn ved tilleggsinnbetalinger fra utøvere/foreldre, og det må være en samlet foreldre/spillergruppe 
som går inn for dette. Håndballstyret må godkjenne alle eventuelle avvik fra lønnstabellen. 
 
ØHIL håndball vurderer under høstens arbeid med budsjett for 2016, om lønnsmodellen skal endres. Det 
må da vurderes en ytterligere differensiering basert på utdanning, aldersnivå og om reisevei til bortekamper 
skal kompenseres (om reell tidsbruk skal regnes som arbeidstid). 
 
*Trenere som har gjennomført 1 sesong i ØHIL Håndball, får en lojalitetsbonus, basert på ØHIL Langrenns 
modell. Ved signering av treneravtale får de ved første lønnsutbetaling på høsten utbetalt kr. 1.000,- for sin 
andre sesong og 1.500,- for sin tredje sesong (eller flere). Dette med virkning fra høsten 2015. 
 
I ØHIL håndballs budsjetter, legges det inn 10.000,- til trenerlønn for treningsgrupper i alderen 7-12 år, i 
alderen 13-16 kr. 15.000,- og for junior og senior kr. 20.000,- 
 
Eventuelle tilleggskostnader til trenere skal dekkes av spillere/foreldre, primært gjennom dugnader.  
 
Oppdatert lønnsoppsett er vedlagt protokollen i utsendingen til styret. 
 
Rudi og Aksel innkaller de trenerne som ønsker det til et informasjonsmøte onsdag 24. august kl. 1830 på 
klubbhuset. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 6 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Innføring av trenerkontrakter for alle trenere 
Orientering: 
 
Idrettsutvalget i ØHIL, der alle idrettene er representert, vedtok 19.05.2015 at alle trenere i klubben skal skrive 
under på en treneravtale.  
 
Bakgrunnen for dette er i hovedsak å sikre at ØHILs verdier/planer blir fulgt, at idrettens regelverk følges, samt 
at alle trenere i en idrett og klubben samlet drar i samme retning. 
 
Et forslag til en slik avtale er forelagt lederne av ØHILs idretter (vedlegg). 
 
Etter hovedstyremøtet 14. juni vil standard mal for trener kontrakter vedtas og sendes ut til idrettene.  
 
Styrets bemerkninger: 

 
Dette er godt mottatt av håndballgruppa. Håndball ønsker en kontraktslengde fra 1. mai til 30. april året 
etter.  
 
Tillegg til kontrakten; alle trenere får dekket lisensen (Lise). 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 7 
Saksbehandler Aksel, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Aktivitetsavgifter 2015/2016 
Orientering: 
 
Underlag for fastsetting av aktivitetsavgiftene for neste sesong er ikke klart. Aksel lager et forslag som 
behandles av styret når sesongen er i gang. Fakturering av aktivitetsavgiftene gjøres i november.  
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 8 
Saksbehandler Rudi, Aksel 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Treningstider 2015/2016 
Bakgrunn:  
 
ØHIL disponerer nå hele Hoslehallen, alle dager. Rudi og Aksel har utarbeidet et forslag som har tatt 
høyde for flest mulig behov/ønsker. Generelt er det slik at de eldste lagene trener til slutt. (Vedlegg 6). 
 
ØHIL håndball har fortsatt behov for mer treningstid. 
 
Vedtak: 
 
Vedlagt forslag til treningstider vedtas for sesongen 2015/2016. 
 
Det foreslås å tilby junior-gruppen to timers treningstid i Gjønneshallen på mandager. Kostnaden for leien 
(24.000,-) deles mellom ØHIL håndball og juniorgruppen. Juniorgruppen får tilbudet om å tjene inn penger 
til å dekke dette via dugnad (Håndballens dag og evt. klistervask). Dersom det blir mulig å bare leie 1 time, 
vil ØHIL håndball ta kostnaden på dette.  
  
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 9 
Saksbehandler Rudi 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Opprettelse av sportslig utvalg i ØHIL håndball  
Orientering:  
 
Idrettsutvalget i ØHIL har vedtatt at de 4 store idrettene (fotball, håndball, bandy, langrenn) skal ha et sportslig 
utvalg. 
 
Rudi foreslår en modell i starten av sesongen 2015/2016. SU skal være et forum som utarbeider en sportslig 
plan og være kontaktpunkt ved spørsmål. I et slikt utvalg bør både barne- og ungdomshåndballen være 
representert. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 10 
Saksbehandler Rudi 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Utarbeidelse av sportslig plan for ØHIL Håndball 
Orientering:  
 
Rudi har startet arbeidet med en sportslig plan, og en første versjon vil bli presentert for styret i 
august/september. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 11 
Saksbehandler Rudi 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Oppfølging av ungdomstreneresesongen 2015/2016 
Orientering:  
 
Håndballstyret, ved Rudi som sportslig ansvarlig, innkaller alle ungdomstrenere i ØHIL Håndball til en 
samling i forkant av sesongen. Samlingen kan være et fint forum for diskusjoner, samt at trenerne får 
informasjon om hva som forventes av dem som trenere i ØHIL. 
 
Dette blir en oppgave for barne- og ungdomsansvarlig i sportslig utvalg. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 12 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Utstyrsavtalen med Macron 
Bakgrunn:  
 
ØHIL har i flere år hatt ulike utstyrsleverandører både mellom idrettene og innen enkelte av idrettene. For 
en enhetlig profil, gode produkter og gode priser, er det nå inngått en utstyrsavtale med Macron. Denne 
dekker drakter for fotball, håndball og baseball, samt generelt profileringsutstyr for hele klubben. 
 
I en overgangsperiode har vi anledning til å bruke og selge det utstyret vi har, men innkjøp av nytt 
klubbutstyr skal være gjennom denne avtalen.  
 
Gjennom avtalen har ØHIL Håndball muligheten til å gi trenere/lagledere/styret/ledergruppen gratis utstyr, 
eller fordele dette utstyret på en annen måte.  
 
For felles bestillinger for grupper/lag, gir vi spesielt gunstige priser på utstyret, slik noen av håndballagene 
allerede har benyttet seg av. Informasjon om dette må sendes ut til alle lagene i forkant av sesongen 
(vedlegg 7). 
 
Vi beholder og bruker de spillerdraktene vi har i dag, og ut sesongen 2016/2017, i tråd med de 
sponsoravtalene som løper.  
 
Macron ønsker å ha noen ØHIL-lag med Macron-drakter og sponser 25 sett for kommende sesong. Disse 
settes i produksjon før sommeren. Av dagens sponsorer, har Tømrer Sverre Jenssen trukket seg.  
 
Vedtak:  
 
Sverre koordinerer med Stein A om fordeling av sponsor-utstyret, basert på tidligere korrespondanse.  
 
Bestillingen av denne sponsorpakken må gjøres samlet. Det foreslås å samle inn bestillinger via et Google-
skjema administrert av Sverre/Stein, med en absolutt svarfrist 25. august. 
 
Etter tidligere korrespondanse med Stein, er forslaget at herrelaget og G33 benytter nye Macron-drakter 
kommende sesong. Dette betyr 25 gratis sett, og 20 sett som må betales av ØHIL håndball. 
 
 
Styrets bemerkninger: 

 
Etter-info: Sverre har avklart med Macron at vi endrer fra 25 draktsett, til 35 overdeler (uten shorts og strømper). 
Drakter som kommer i tillegg til dette, bestilles og betales.  
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 13 
Saksbehandler Hanne 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Håndballens dag 2016 
Orientering: 
 
Det er 10-års jubileum for håndballens dag! Det har vært vurdert å invitere andre klubber, men trolig vil ikke 
dette bli aktuelt. Hanne tar ansvaret for å sette opp dato for 2016-arrangementet og få på plass 
ansvarsrollene etter ferien. Dato: 9. april. 
 
Organiseringen av hvem som ønsker og får dugnadsansvaret, og fordelingen av overskuddet avtales i et 
ledermøte til høsten. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 14 
Saksbehandler Harald 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn ØHIL mot 2018 
Orientering:  
 
Hovedstyret og administrasjonen har bedt idrettene om å løfte blikket, for å si noe om 
behov/muligheter/utfordringer de nærmeste årene. Primært er temaene økonomi/administrasjon, anlegg og 
sportslig utvikling/ambisjoner.  
 
Det har vært forsøkt gjennomført et halvdagsmøte rundt dette i ØHIL Håndball, som ikke har latt seg 
gjennomføre av praktiske årsaker og andre store saker som har fått prioritet. «ØHIL mot 2018» vil bli tema 
på et ledermøte til høsten. 
 
Status i korte trekk: 
 
Utviklingen både i antall og sportslig er avhengig av kapasitet på treningsflater. Det at vi nå disponerer hele 
Hoslehallen gjør situasjonen bedre, men det er fortsatt et stort behov for mer treningstid, for videre 
utvikling.  
 
Sportslig:  
ØHIL Håndball kommer fortsatt til å være en breddeklubb. Vi skal satse på alle, ut fra våre forutsetninger. 
Vi har ingen uttalte sportslige ambisjoner, men vi ser at det vil være «knoppskyting» på enkelte 
årganger/grupper som har og vil få gode resultater. Den sportslige utviklingen avhenger av at vi har nok 
spillere, og det er da svært viktig med et godt samarbeid internt i klubben, spesielt med fotballgruppen.   
 
Rudi Knoll har tatt på seg rollen som sportslig ansvarlig for ØHIL Håndball. Etter pålegg fra Idrettsutvalget 
til de 4 største idrettene i ØHIL, vil vi etablere et sportslig utvalg fra høsten, med anslagsvis 2 personer i 
tillegg til Rudi. Rudi arbeider med en sportslig plan, som vil bli presentert for ledergruppa i 
august/september. 
 
Anlegg: 
Det jobbes videre med diverse hall-prosjekter i ØHIL Håndball, primært knyttet til en utvidelse av 
Hoslehallen, som vi mener er den beste plasseringen. Klubben jobber parallelt med et hallprosjekt på 
Jarmyra.  
 
Økonomi/administrasjon: 
ØHIL håndball har en god økonomi, med en god opparbeidet buffer av egenkapital. Vi ser i dag at 
kostnadsnivået øker, spesielt i forhold til antallet betalte trenere og økte kostnader til turer og 
arrangementer. Sak 5 (11.06.2015) omhandler spesifikt et vedtak for å ha kontroll med utgifter til trenere.  
  
Dersom det er aktuelt med en betalt administrativ ressurs for ØHIL Håndball, er det ønskelig med en ren 
håndball-dedikert person, en som bare arbeider med håndball. Dette må være en som kjenner håndballens 
systemer og strategier inngående. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Etter-info: Sverre N la inn ovennevnte punkter for hovedstyret 14. juni, da de behandlet idrettenes innspill 
. 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 15 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Nye websider i ØHIL 
Orientering:  
 
Vi har den siste tiden jobbet med utvikling av nye websider i samarbeid med Programigos.  
 
Det er opprettet et rettighetshierarki: Administrasjon – Idrett – Treningsgrupper/lag. Lag/grupper har egne 
sider, idrettene har hver sin hovedside og klubben har en hovedside/forside. 
 
Det vil bli gitt kursing/laget manualer for bruken, som sendes ut til alle som skal bruke websidene.  
 
Det nye systemet gjør publisering langt enklere, og det forventes at alle idrettene opprettholder oppdatert 
informasjon på all «statisk informasjon». I oppstarten vil administrasjonen bistå med slik publisering.  
Det gjenstår noen småting med designet, men mye er klart.  
 
Foreløpig løsning ligger her: 
 
http://ohil2015.programigos.no  
 
Målsetningen er å ha websiden klar for bruk 01.09.2015. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 16 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Holdningsskapende arbeid i ØHIL  
Orientering:  
 
Det er en del fokus i media knyttet til oppførsel, spesielt blant foreldre. Det er et ønske fra ØHIL å ta dette 
på alvor, selv om vi ikke har opplevd de store sakene internt hos oss.  
 
I etterkant av møtet i Idrettsutvalget i mai, har administrasjonen og ØHIL Fotball laget et skilt som nå skal 
produseres og settes opp på deres anlegg (vedlegg 8). Et tilsvarende skilt er det ønskelig å få opp i 
Hoslehallen.  
 
ØHIL håndball ønsker at et tilsvarende skilt skal monteres i Hoslehallen, da basert på NHFs 
«foreldrevettregler» 
 
Det vurderes om det skal være en egen rolle i Hoslehallen, med en person som følger opp det som evt 
kommer av utdige innspill fra tribunen. Dette vurderes på et ledermøte til høsten. 
 
Sverre sørger for at vi får laget et forslag til en håndballdrakt, basert på NHFs foreldrevettregler, og sjekker 
med Macron om det er mulig å trykke disse på en gigantisk drakt. 
 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 11.06.2015 
Saksnummer 17 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Eventuelt 
Saksnavn Eventuelt 
Eventuelt: 
 
Ingen saker behandlet. 
Styrets bemerkninger: 
 
 
 
 


