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 Idrett Fotball 

Møtedato 20.mars kl 19.30 – 22.30 

Disse møtte: 
Tanja Søsveen, Per Bryng, Tom Brinck-Mortensen, Arnt Ellingsen, Christine Liaker Lindberg. 
Fra administrasjonen: Bjørn Frode Strand og Kirsten Vanberg. 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og referat fra 29.januar og 
27.februar (utvidet styremøte/ årsmøte) 
(beslutning) 

Tom 5 min 

2 Strategiprosess Tom 60 min 

3 Informasjon fra møtet med Stabæk Tom 15 min 

4 Status anleggsutvikling Sverre 15 min 

5 Evaluering fotball 2018  Kirsten 15 min 

6 Avtale med utøver basert på reaksjonsreglement 
 

Tom 10 min 

7 Eventuelt 
 

Tom  

 

Neste møter 
- 23.april 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 20.mars kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 10-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte  
Bakgrunn 
Referat fra møtene 29.januar og 27.februar er vedlagt. 
 
Forslag til vedtak 

 
Styret godkjente innkallingen til dagens møte samt referat fra de nevnte møtene, dog med mindre 
justeringer fra møtet 29.januar. 
Styrets bemerkninger 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 20.mars kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 10 - 02 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Strategiprosess 
Bakgrunn 
 
Det igangsettes en prosess for å revidere strategiplanen. Dagens strategiplan ligger på hjemmesiden. 
Innledningsvis er det naturlig å se på om strukturen er ok og konkretisere en prosess for å komme frem til 
et revidert strategidokument. 
 
Det er planlagt møte med Ready i begynnelsen av april. 
 
Med ny seriestruktur så er nåløyet for å nå Toppserien nå mindre. 
Se denne videoen med Lise Klaveness hvor hun forklarer endringene. 
 
 

 
 

 
Styrets bemerkninger 

Strategiprosess igangsettes. 
 
 

 
  



  

4 
 

Idrett Fotball 

 

Møtedato 20.mars kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 10 -03 
Saksbehandler Tom 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Informasjon fra møtet med Stabæk 
Bakgrunn 
 
Tom orienterer om møtet med Stabæk. 
Styrets bemerkninger 
 
Tom følger opp videre overfor Stabæk. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 20.mars kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 10 - 04 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Beslutning/ Orientering 
Saksnavn Orientering om anleggsutvikling 
Orientering: 
 
Sverre deltar på denne saken og orienterer om status anleggsutvikling. 
---------------------------------------------- 
 
 
Egne plansjer ble presentert. 

- Styret støtter videre arbeid knyttet til undervarme på Hosle kunstgress. ØHIL vil motta 
spillemidler og mva.kompensasjon, men ikke kommunale midler for undervarme 

- Det er ønskelig at kunstgress i ballbingen erstattes med kunstgress fra Hosle kunstgress i 
forbindelse med utskifting. 

- Søknad om kunstgress på Eikeli videregående må være klar høsten 2019, oppstart bygging 2020 
(anleggsvirksomhet avhenger ikke av bygging på Eikeli videregående skole). 

- ØHIL idrettspark; forutsetning om 1 million i egenkapital fra fotball 

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 
Møtedato 20.mars kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 10 - 05 
Saksbehandler Kirsten 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Evaluering fotball 2018  
Bakgrunn/ orientering 
 
Evaluering vedlagt sakspapirene, oppsummering tatt inn under.  
Høyeste score 6, laveste score 1. 
Vi skiller oss ikke ut vesentlig fra de andre idrettene med tanke på aktivitetsavgifter, en sammenligning av 
dette er tatt inn. 
 

Hvor fornøyd er 
du med det 
sportslige 
tilbudet 

(treningene, 
treningsgruppen
e, kampene++)? 

Hvor fornøyd er du 
med treneren(e)? 

Hvor fornøyd er 
du med antallet 

aktiviteter pr uke 

Hvor fornøyd har dere vært 
med tilgjengeligheten på 
baner/anlegg til kamp og 

trening? 

4,57 4,80 4,32 3,95 

Hvorfor er 
utøveren med på 

denne 
aktiviteten? 

I hvor stor grad synes 
dere at klubbens 

motto "Fordi det er 
gøy!" / sosial trivsel er 
ivaretatt i aktiviteten? 

Har aktiviteten 
kollidert med 

andre idretter i 
ØHIL? 

For de som driver med flere 
idretter i ØHIL: For oss er det 

viktig, SPESIELT I 
BARNEIDRETTEN (til og med 12 

år), at det skal være mulig å 
drive med flere av våre 

idretter. Dersom dette er 
aktuelt, hvordan har denne 

koordineringen fungert? 

3,95 4,53 5,22 4,58 

Hvor godt vil du 
si at 

foreldreengasje
mentet har vært 

rundt 
treningsgruppen 

denne 
sesongen? 

Eventuelle 
kommentarer til 

trivsel/kollisjoner! 
Hva synes du om nivået på aktivitetsavgiften for 

denne idretten? 

4,50 4,00 3,21  
 
 
 
 
 
 



  

7 
 

Tilbakemelding om nivå på aktivitetsavgifter over tid – alle idretter 
 

  2018 2017 2016 

Fotball 3,21 3,13 3,20 

Bandy 3,12 3,17 3,40 

Baseball 2,88 3,20 3,75 

Hopp 4,20 2,80 4,00 

Håndball 3,28 3,11 3,20 

Langrenn 3,49 3,28 3,40 

Snitt 3,36 3,12 3,49 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
Styret tok evalueringen til etterretning. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 30.mars kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 10 - 06 
Saksbehandler Alle 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Avtale med utøver basert på reaksjonsreglement 
Bakgrunn/ orientering 
 
Idrettsutvalget har vedtatt et reaksjonsreglement for hele klubben basert på det Per Bryng utarbeidet for 
fotball og dette ligger nå ute på ohil.no. 
 
I etterkant av dette har idrettsutvalget ønsket at det utarbeides en avtale som skal inngås med utøverne 
mellom 13 og 17 år. Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra alle idretter. 
 
Epostkorrespondanse med utkast til avtale, og dertil tilsvar fra Kirsten/ Torunn er vedlagt sakspapirene 
som grunnlag for diskusjonen. 
 

 
 
 
 
 
 

Styrets bemerkninger 
Fotballstyret mener at det bør være  en direkte henvisning til reaksjonsreglementet (eventuelt på baksiden av 
avtalen), punktet om oppmøte tas ut, presisering vedr rusmidler og at med tanke på sanksjoner så henvises 
det direkte til reaksjonsreglementet.  
 
Avtalen foreslås som et tilbud som idrettene kan benytte, dvs følges opp på den enkelte årgang/ gruppe, ikke 
av klubben som sådann. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 30.mars kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 10 - 07 
Saksbehandler Alle 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Eventuelt  
Bakgrunn 
 

Personlige sponsorer 

Fotballstyret åpner for personlige avtaler med disse forutsetninger: 
- Klubben skal godkjenne avtalen 
- Klubben/ laget skal ha en rimelig andel  av avtalen 
- Avtalen må ikke være i konflikt med eksisterende avtaler i ØHIL/ ØHIL fotball 
- Eventuell sponsorlogo (hvis stor dekning av innsalg) skal dekkes sponsorbeløpet 
- Avtalen opphører hvis dopingreglementet brytes 

 
Beskrivelse kvinner elite 
Ikke ferdigstilt fra Herman Berg. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 


