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Hovedstyremøte  
Torsdag 25.01.18 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

2 Regnskap 2017 Skule, Sverre 

3 Idrettsgallaen 2018 Sverre 

4 Nytt forslag organisering av julemarkedet Anders 

5 Årsmøter for ØHILs idretter Rune, Ingunn, Elin, Nikolai, 
Skule 

6 ØHILs årsmøte Sverre 

7 Status valg Valgkomitéen, Skule 

8 Kriseplan i ØHIL Torunn 

9 Eventuelt 
- Mindre anleggsprosjekter (Sverre) 
- Siste oppgradering klubbhuset (Sverre) 
- Bandylinje på Dønski (Torunn) 
- Sommerfest (Torunn) 
- Møteplan IU/AU (Skule) 
- Underskuddet i bandy (Skule) 

Skule, Torunn, Sverre 

 
 

 
 
Innkalt: 
Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre 
 
Forfall:  
Elin 
 
Inviterte:  
Idrettene, Torunn 
 
Tilstede:  
Kirsten (fotball), Torunn 
 
Kalender: 
 
Torsdag 8. mars kl. 1930 
(Årsmøte: Tirsdag 20. mars kl. 1800) 
Tirsdag 20. mars kl. 1930 
Torsdag 3. mai kl. 1930 
Torsdag 7. juni kl. 1930 
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Møtedato 25.01.2018 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (30.11.2017) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Deler av sakspapirene til møtet 25.01.2018 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 30.11.2017og innkallingen til møtet 25.01.2018 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 25.01.2018 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Skule, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap 2017 

Bakgrunn:  
 
ØHILs regnskap for 2017 viser et foreløpig positivt resultat på 758.360,- mot budsjettert 636.441,- 
 
Intern frist for justeringer/innspill er satt til 31. januar. Det vil bli noen korrigeringer i regnskapet knyttet til 
periodisering. Endelig gjennomgang av regnskapet gjennomgås på det neste hovedstyremøtet.  
 
Hovedstyrets regnskap, før detaljert gjennomgang, viser et overskudd på 276.461,-. Endelig resultat etter 
justeringer anslås til 200.000,- 
 
(Til orientering: Den øremerkede økningen i medlemskontingenten til ØHIL Idrettspark er balanseført (og 
tatt ut av resultatregnskapet). Totalt balanseført på «ØHIL idrettspark» er pr. 31.12.2017: 1.972.566,-) 
 
Jfr. regnskapsprinsippene våre, skal et evt overskudd i ØHIL (HS) fordeles etter «hodeprinsippet» til ØHILs 
idretter (minus 50.000,- som beholdes i ØHIL (HS)).  
 

Vedtak:  
 
Nikolai og Sverre vurderer og hensyntar evt innspill til regnskapet fra idrettene. Sverre holder i arbeidet 
med regnskapsfører og revisor, fram mot et endelig regnskap for 2017. 
 
Overskuddet i HS (fratrukket 50.000,-) fordeles på idrettene etter fordelingsnøkkelen fra 2017 (alpin trekkes 
ut).  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 25.01.2018 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Idrettsgallaen 2018 

Orientering:  
 
Sverre var invitert til å holde et innlegg på Idrettsgallaseminaret 2018, der temaet var «Best i verden eller 
flest i Norge».  
 
De øvrige foredragsholderne var Marianne Frisvold Furuseth (Oslo turnforening), Gjert Ingebrigtsen (far og 
trener til friidrettsgutta), Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær (norske fotballstjerner og trenere).   
 
Sverre orienterer kort om Idrettsgallaen. Presentasjonen som ble holdt er vedlagt innkallingen.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret er godt fornøyd med at daglig leder Sverre Nordby deltok og presenterte våre verdier for et samlet 
idrettsnorge. Vi tror det er viktig at vi som en av landets største klubber også markerer oss ved slike 
anledninger. 
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Møtedato 25.01.2018 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Anders 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Nytt forslag til organisering av julemarkedet 

Bakgrunn:  
 
Saksunderlag var ikke klart til møtet, men ble diskutert i korte trekk. Det er et stort arrangement, og 
kontinuitet i prosjektet er viktig. Hovedstyret er innstilt på å forespørre damelaget i fotball om å påta seg 
oppdraget videre, men det er ønskelig med en forankring blant idrettene.  
 
Det ble også diskutert Vintersportsmarkedet, som trolig legges ned. Det finnes i dag andre løsninger som 
dekker hovedintensjonen for et slikt marked (kjøp/salg-løsninger på Facebook).  
 

Vedtak:  
 
Anders utarbeider et forslag om julemarked og vintersportsmarked basert på diskusjonen i hovedstyret og 
legger dette fram for idrettene.  
 

Styrets bemerkninger:  
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Møtedato 25.01.2018 

 

Saksnummer 5 

Saksbehandler Rune, Ingunn, Elin, Nikolai, 
Skule 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Årsmøter for ØHILs idretter 

Orientering:  
 
Fastsatte møtedatoer:  
 
ØHIL alpin: 1. februar 
ØHIL hopp/kombinert: 27. februar 
ØHIL bandy: 1. mars 
ØHIL håndball: 5. mars 
ØHIL fotball: 6. mars 
 
Idrettene har fått et forslag til agenda fra Sverre med punkter som skal behandles og forslag til andre saker 
det er fornuftig å ha med på et slikt møte.  
 
Sverre oppfordrer hovedstyremedlemmene til å delta på årsmøtene for de idrettene de representerer/følger 
opp.  
 
 

Styrets bemerkninger:  
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Møtedato 25.01.2018 

 

Saksnummer 6 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn ØHILs årsmøte 

Orientering:  
 
Vi er i rute i forhold til arbeid inn mot årsmøtet. Sverre følger opp idretter, styremedlemmer og 
utvalgsledere i prosessen framover når frister nærmer seg.  
 
En årlig årsmøtesak er organisasjonsmodell. Det er ikke ønske om å nedjustere de føringene som ligger på 
idrettene i modellen. Noen justeringer blir det uansett, og nytt forslag til ny organisasjonsmodell vedtas på 
det neste hovedstyremøtet.  
 
Av saker som ble diskutert var opprettelse av et ungdomsutvalg. Torunn og Sverre sjekker litt rundt hva 
som gjøres i andre klubber/tilsvarende arenaer, for å vurdere om dette er noe for ØHIL.  
 

Styrets bemerkninger:  
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Møtedato 25.01.2018 

 

Saksnummer 7 

Saksbehandler Valgkomitéen, Skule 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status valg 

Orientering:  
  
Skule, Elin, Ingunn og Anders er ikke på valg. Rune og Nikolai er innstilt på å takke ja til gjenvalg. 
 
Innstilling til ny valgkomité er hovedstyrets oppgave og Skule (mfl) følger opp og forespør navngitte 
personer som kom opp på møtet.  
 
Årets valgkomité skal også innstille på styret til fotball, håndball, langrenn og bandy.  
 

Styrets bemerkninger:  
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Møtedato 25.01.2018 

 

Saksnummer 8 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Kriseplan i ØHIL 

Bakgrunn:  
 
Uforutsette ting kan skje, og det er ønskelig og nødvendig at ØHIL har en beredskap, spesielt knyttet til den 
svært aktuelle «Metoo»-kampanjen. Vedlagt sakspapirene er et første utkast til en slik plan. 
 

Vedtak:  
 
Torunn ferdigstiller planen, omdøpt til «Beredskapsplan» og informerer/publiserer denne. Planen skal 
styrebehandles i alle ØHILs idretter som en orienteringssak.  
 

Styrets bemerkninger:  
 
Det viktigste alle idrettsstyrene (og medlemmene) må vite er at daglig leder er kontaktperson for alle typer 
varslinger og prioriterer og iverksetter tiltak.  
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Møtedato 25.01.2018 

 

Saksnummer 9 

Saksbehandler Skule, Torunn, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 
Mindre anleggsprosjekter 

- Byggemelding om ballfangernett søkes for Little league-banen og Hoslebanen 
 
Siste oppgradering klubbhuset 

- Det er ønskelig at en fagperson (interiørarkitekt) forespørres for et best mulig resultat, og at det kan 
settes av litt penger til dette. Administrasjonen sørger for gjennomføring innenfor budsjettrammer og 
ønsket utnyttelse av arealene i 2. etasje. 

 
Bandylinje på Dønski 

- Et positivt tiltak for aktuelle ØHIL-spillere. ØHIL ønsker ikke å ta del i økonomiske forpliktelser til 
dette.  
 

Sommerfest 1. juni 
- Klubbhuset er booket, og Torunn inviterer styret, utvalg og ressurspersoner. 

 
Møteplan IU /AU 

- IU: 12. april, 6. september, 29. november 
- AU: ikke satt opp, men foreslås i slutten av februar. BIRs innstilling til anleggsperioden 2019-2022 

forventes 15. februar 
 
Underskuddet i ØHIL bandy 

- Den økonomiske situasjonen har de siste årene blitt vesentlig forbedret, og i år er halvparten av 
det langsiktige lånet nedbetalt (100.000,- gjenstår). Administrasjonen lager et forslag til sletting av 
det akkumulerte underskuddet som ØHIL bandy opparbeidet seg over flere år, som inkluderer 
eierforhold, leieavtale, og ansvar for drifts- og vedlikeholdskostnader.  
 

 


