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Hovedstyremøte  
Torsdag 14.03.19 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

11 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

12 Endring av organisasjonsmodell Sverre 

13 Øvrige saker inn mot årsmøtet Sverre 

14 Eventuelt Skule 

   
 

 
Innkalt/invitert: Hovedstyret, idrettene, administrasjonen 
 
Tilstede HS: Skule, Rune, Nikolai, Elin, Anders, Ingunn 
Tilstede admin: Sverre 
Tilstede idrettene: Ingen 
 
Kalender: 
 
(Tirsdag 26. mars: Årsmøte) 
Tirsdag 26. mars (konstituering av nytt styre) 
Torsdag 25. april (Regnskap Q1, oppstart sommer-sesong/avsluttet vinter-sesong) 
Torsdag 6. juni  
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Møtedato 14.03.2019 

 

Saksnummer 11 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (14.02.2019) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling til møtet 14.03.2019 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 14.02.2019 og innkallingen til møtet 14.03.2019 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 14.03.2019 

 

Saksnummer 12 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Endring av organisasjonsmodell 

Bakgrunn:  
 
Gjennomgang av klubbens organisasjonsmodell er en årlig årsmøtesak. Forslag til justert modell ble 
gjennomgått på møtet.  
 
Noen mindre endringer er gjort for en forenkling og synliggjøring av det faktiske i ØHIL pr. 2019. 
 

- Organisasjonskart: Ulike ansatte under daglig leder er satt i en boks; «Idrettslagets ansatte» 
- Presisering rapportering (til daglig leder og sportslig administrasjon) 
- Hovedstyret: fjernet punktet om å avholde et årlig strategiseminar 
- Egen side om administrasjonen fjernet (ivaretas i kontrakter, planverk og info på www.ohil.no ) 
- Om IU: deltaker fra idretten er leder eller en fast person som er utpekt av styret 
- Om AU: fjernet ansvaret for drift av anlegg 

 

Vedtak:  
 
Ny organisasjonsmodell slik den foreligger i vedtaket fremmes for årsmøtet.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Langrenn og håndball planlegger for å ansette hovedtrener/sportslig ansvarlig. Dette støttes av hovedstyret 
og daglig leder, men det er viktig at det er gode prosesser rundt dette, inkludert at det tas høyde for dette i 
budsjettprosessen.  
 

  

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 14.03.2019 

 

Saksnummer 13 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Øvrige saker inn mot årsmøtet 

Orientering:  
 
Saksunderlag til årsmøtet oppdateres fram mot tirsdag 19. mars og ligger på denne siden.  
 
Det er ingen innmeldte saker. Hovedstyret ønsker en orientering om status på ØHIL idrettspark 
kunstgress/kunstis. Sverre forespør Eivind.  
 
Vedlagt sakspapirene:  
 

- Endelig regnskap 2018, slik det er godkjent av revisor. Årsberetning og regnskap ble underskrevet 
av hovedstyrets medlemmer i møtet.  

- Oppdatert budsjett for alle avdelinger for 2019. 
 
Det er i budsjett og tidligere HS-møter avklart at medlemskontingent videreføres fra siste år og legges inn 
som forslag for årsmøtet, med en avsatt del øremerket ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis. Forslag til 
medlemskontingent blir 200/800/1300.  
 
Sverre har et ønske om å fastsette kontingenten både for 2019 og 2020. Det er avklart at dette er OK for 
Akershus idrettskrets, og i tråd med det mange andre klubber gjør. Dette vil gjøre budsjettering enklere, og 
gjøre at medlemskontingenten kan faktureres tidligere på året (før årsmøtet). Dette støttes av hovedstyret, 
med en forutsetning om at prosjektet ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis fortsatt er aktivt. Det legges inn 
en merknad i sakspapirene om medlemskontingenten settes tilbake til 2016-nivå (200/600/1000) dersom 
prosjektet er stanset innen 31.12.2019.  
 
Sverre sammenstiller alt saksunderlag til møtet innen tirsdag 19. mars.  
 
Hanne klargjør medlemslister og stemmekort for avstemning.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

https://ohil.no/arsmote-i-ohil-26-03-2019/
https://ohil.no/arsmote-i-ohil-26-03-2019/
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Møtedato 14.03.2019 

 

Saksnummer 14 

Saksbehandler Skule 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt: 
 
Ingen saker, men Skule ble takket av for innsatsen i det som var hans siste møte som leder av hovedstyret 
(i denne omgang). 

 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
 


