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Møte i idrettsutvalget 
Onsdag 02.02.17 kl. 20.00 – 22.30 på Klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

13 Presentasjon av de frammøtte Sverre 

14 Informasjon fra daglig leder 

- Regnskap 2016 
- Protokoller 
- Planverk i ØHIL 
- Krav til idrettenes styrer 
- Årsmøtet 
- Innbetalinger til private konti 
- Trenerkontrakter for frivillige 
- Kvalitetsklubbprosjektet til ØHIL fotball 
- Klubbhuset på Hosle 
- Allsidighet i sammenlignbare klubber 

Sverre 

15 Status årgangsark for idrettene Sverre, idrettene 

16 Status dreiebøker for arrangementer Sverre, idrettene 

17 Trenerkompetanse - ønsker/krav/avlønning 

- Også til neste møte 
Sverre, idrettene 

18 Eventuelt 
- Dato for neste møte 
- Idrettenes ønsker til idrettskoordinator 
- Samling med Nina Benchke 

Sverre 

 

 
 
Tilstede: 
 
Eilert (langrenn) 
Ellen Christine (langrenn) 
Tom (fotball) 
Michael (bandy) 
Stein (håndball) 
Per (alpin) 
Torunn (idrettskoordinator) 
Rune (hovedstyret) 
Skule (hovedstyret) 
Sverre (daglig leder) 
 
Møtekalender: 
 
Torsdag 30. mars kl. 1900 
Torsdag 8. juni kl. 1900 
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Møtedato 02.02.2017 

 

Saksnummer 13 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av de frammøtte 

Orientering:  

 
De frammøtte presenterte seg selv og sine funksjoner. Torunn Kvitli ble presentert som ny 
idrettskoordinator i ØHIL. Hun startet i 20% fra 1. februar og vil ha en fleksibel arbeidstid. Hun har fått 
torunn@ohil.no som sin e-postadresse. 
 

Bemerkninger:  
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Møtedato 02.02.2017 

 

Saksnummer 14 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Informasjon fra daglig leder 

Orientering:  
 
Arbeidet i IU skal mest mulig dreie seg om idrett og koordinering. Det at alle idrettene er samlet er likevel 
en fin anledning til litt informasjon/påminnelser fra Sverre. 
 
Regnskap 2016 

På bakgrunn av feilføring av aktivitetsavgifter, ble det torsdag 02.02 sendt ut informasjon til idrettene om 
endringer i årsregnskapet for 2016. 
 
Protokoller 

Påminnelse om at protokoller og møtekalender sendes til Torunn/Sverre for publisering på www.ohil.no . 
 
Planverk i ØHIL 
Dette er administrasjonens verktøy, der Torunn nå overtar en del av planene (inkl treningstider, og påminnelser 
til idrettene).  
 
Krav til idrettenes styrer 
Årsmøtet vedtar hvert år klubbens organisasjonsmodell. Ved innspill til endringer til denne, må det komme et 
forslag til hovedstyret, og vedtak på det kommende årsmøtet (23. mars).  
 
Årsmøtet 
Påminnelse om frister til årsmøtet (tidligere utsendt) 
 
Innbetalinger til private konti 

Ny rutine vedtatt på bakgrunn av NIFs lovverk. Vedtaket ligger i hovedstyrets protokoll fra møtet 26. januar. 
 
Trenerkontrakter for frivillige 
Det er ikke påkrevd med trenerkontrakt, men politiattest for alle trenere. Et forslag om en variant med 
«elektronisk signatur» ser Sverre på  løsninger for.  
 
Kvalitetsklubbprosjektet til ØHIL fotball 
Prosjektet har gått på skinner, og ØHIL Fotball blir offisielt en «kvalitetsklubb» i løpet av våren. Mye var på plass 
fra før, og mye kan implementeres også i ØHILs øvrige idretter.  
 
Klubbhuset på Hosle 
Dersom ikke Bærum kommunen utnytter en opsjon på videre leie i et år, avsluttes utleien fra høsten 2017. Det 
er igangsatt planer for å «ta tilbake» lokalene for klubben. 
 
Allsidighet i sammenlignbare klubber 
Fossum og Haslum er kontaktet for å høre om de har rutiner for å koordinere kamp/trening/konkurranse 
mellom idrettene. De baserer seg på en god dialog mellom de ulike idrettene, og at årgangene 
kommuniserer godt.  
 
Sverre har vært i dialog med Akershus idrettskrets og forklart utfordringen med at sesongene for enkelte 
idretter blir lengre i begge ender. Dette skulle tas opp i rette fora.  
 
Etterord: Mail fra AIK kom 06.02.2017: 
Hei Sverre!  
Jeg har nå hatt et møte med organisasjonssjefen i idrettskretsen, daglig leder i håndballregionen og daglig leder 
i Akershus fotballkrets. Både fotball og håndball kjenner til problemstillingen. De ønsker å være fleksible, slik at 
barn gis mulighet til å drive med flere aktiviteter. De ønsker imidlertid ikke å korte ned på sesongen i sine 
idretter.  
Det som blir viktig for at barn skal kunne drive allsidig, er at gruppene i et fleridrettslag klarer å samarbeide, og 
at idrettslaget klarer å samarbeide med omkringliggende idrettslag. Dette er ikke nødvendigvis en enkel 
oppgave, men det er mulig. Det viktigste er at alle er enige om at allsidighet er bra, og at vi voksne bør legge til 
rette for at barn skal kunne drive med flere forskjellige aktiviteter hvis de ønsker det.  
 

Bemerkninger:  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 02.02.2017 

 

Saksnummer 15 

Saksbehandler Sverre, idrettene 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status årgangsark for idrettene 

Orientering: 
 
De sportslige planene, for alle idrettene, ble ferdige sommeren 2016. Neste fase er å få laget «årgangsark» som 
viser hva som er det faktiske tilbudet for hver enkelt årgang i hver idrett.  
 
Det er fornuftig at disse årgangsarkene lages i samme mal.  
 

Bemerkninger:  
 

Torunn samler inn de årgangsarkene som er utarbeidet (flere idretter), og samler inn tilsvarende info fra de 
andre. Disse settes inn i en enhetlig mal for ØHIL. 
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Møtedato 02.02.2017 

 

Saksnummer 16 

Saksbehandler Sverre, idrettene 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status dreiebøker for arrangementer 

Orientering:  

 
Det er bred enighet om at dreiebøker for våre ulike arrangementer er viktige å ha. Vi kan lære av 
hverandre, og ikke minst ha oppdaterte instrukser som gjør det enklere å rekruttere nye personer inn i de 
ulike ansvarsrollene.  
 

Bemerkninger:  
 

Torunn samler inn det som finnes av dreiebøker fra de ulike idrettene. 
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Møtedato 02.02.2017 

 

Saksnummer 17 

Saksbehandler Sverre, idrettene 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Trenerkompetanse - ønsker/krav/avlønning 

Orientering:  
 
Dette har vært en pågående diskusjon gjennom flere møter, og ønskes satt opp som hovedsak fram mot 
sommeren.  
 
I møtet ble det tatt fram eksempler fra de enkelte idrettene og hva som var praksis og hva som er av 
muligheter i de ulike forbund. Basert på at utdannings-løpene i forbundene er relativt omfattende, oppleves 
det som vanskelig å få nok trenere til å gå på kurs.  
 
Generelt for klubben oppleves det som at trenerne har mer å gå på i forhold til kompetanse.  
 
Langrenns organisering med mentor/hovedtrenerkontakt synes å fungere bra.  
 

Bemerkninger:  
 

Torunn samler inn informasjon fra idrettene inn mot det neste møtet 
- Er det hensiktsmessig med felles trenersamlinger på tvers av idrettene? 
- Er det hensiktsmessig med egne klubbsamlinger, framfor kursing via krets/forbund 
- Hva er det mulig å stille av krav til de som skal være trenere i ØHIL (både betalte og frivillige)? 
- Hvordan kan organiseringen/koordineringen av trenerne i de ulike idrettene gjøres best mulig? 
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Møtedato 02.02.2017 

 

Saksnummer 18 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  

 
Dato for neste møter:  

30. mars og 8. juni. Ved behov blir det satt opp et ekstra møte mellom disse.  
 
Idrettenes ønsker til idrettskoordinator:  
Dette møtet ga mange innspill til Torunn knyttet til koordinering. Ellers blir det en løpende prosess etter 
behov.  
 
Samling med Nina Benchke: 
Dette ble diskutert, og kan bli aktuelt ved en senere anledning, med et mer tilpasset program for ØHIL. 
 
Hovedtemaer for Idrettsutvalget fram mot sommeren:  

- Allsidighet; hva legger vi i begrepet? Er det forskjeller mellom barn/ungdom/senior knyttet til 
begrepet? Ønske om å komme til en felles plattform, og hvilke konsekvenser får dette? 

- Trener i ØHIL – Krav til kompetanse, forventninger til trenerne, trenernes forventinger til 
klubb/idrett, trenerlønn (felles mal)? Muligheter for en «ØHIL-sertifisering» av trenere? Når er det 
formålstjenlig med foreldretrenere vs ungdomstrenere? 

 
 

Bemerkninger:  
 
 

 


