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Hovedstyremøte  
Torsdag 26.03.19 kl. 1915 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

15 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

16 Presentasjon av nytt hovedstyre Elin 

17 Styresaksarbeid i ØHIL Sverre 

18 Etterarbeid årsmøtet Sverre 

19 Styreforsikring Elin, Sverre 

20 Satsningsområder for hovedstyret i 2019 Elin 

21 Eventuelt Elin 

   
 

 
Innkalt/invitert: Hovedstyret (inkl varamedlemmer), daglig leder  
 
Tilstede: Elin, Anders, Ingunn, Anniken (vara), Anette (vara), Sverre 
Forfall: Rune, Nikolai, Christian 
 
Kalender: 
 
Torsdag 25. april (Regnskap Q1, oppstart sommer-sesong/avsluttet vinter-sesong, møtekalender 2019) 
Torsdag 6. juni  
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Møtedato 26.03.2019 

 

Saksnummer 15 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (14.03.2019) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling til møtet 26.03.2019 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 14.03.2019 og innkallingen til møtet 26.03.2019 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 26.03.2019 

 

Saksnummer 16 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av nytt hovedstyre 

Orientering:  
 
Styremedlemmene hadde en presentasjonsrunde der alle fortalte litt om sin bakgrunn og tilknytning til 
klubben. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 26.03.2019 

 

Saksnummer 17 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Styresaksarbeid i ØHIL  

Orientering:  
 
ØHILs organisasjonsmodell og struktur var underlag for årsmøtet. Ytterligere spørsmål/innspill til ØHILs 
organisering tas i møtet.  
 
For å ha gode, effektive møter, og for å ha åpenhet om hva som skjer av styresaksarbeid i ØHIL, har 
klubben utarbeidet rutiner for styresaksarbeid i ØHILs hovedstyre. Idrettene er også pålagt å føre 
protokoller fra sine møter. Rutinen skal sikre full åpenhet og sikre kontinuitet.  
 
Alle protokoller skal publiseres på www.ohil.no (uavhengig av format som benyttes). 
 

 Møtekalender for alle styremøtene ligger ute på våre nettsider, www.ohil.no. 
 To typer saker behandles i styret; orienteringssaker og beslutningssaker. 
 Saker som ønskes tatt opp på styremøtene må meldes senest én uke før. 
 Fullstendig saksliste med underlag er klar 3 dager før møtet og sendes til hovedstyret og 

undergruppenes ledere. 
 Sakene som skal behandles er skrevet i dette formatet (disse sakspapirene). Eventuell 

tilleggsinformasjon til sakene legges fram på styremøtene. 
 Daglig leder har ansvaret for saksunderlag og forslag til vedtak, i samarbeid med styrets 

medlemmer i tråd med ansvarsområder/kompetanse. I saker der daglig leder er inhabil, har 
styreleder dette ansvaret.  

 Ved gjennomgang av saker med bakgrunnsinformasjon legges disse med som vedlegg i 
protokollen (gjelder ikke regnskap). 

 Vesentlige argumenter som fremkommer under hovedstyrets diskusjon protokolleres under 
"Styrets bemerkninger". 

 Saker som ikke skal protokollføres eller stå i sakslistene er de som omhandler 
o Personalsaker 
o Saker som omhandler enkeltpersoner 
o Saker med administrativt innhold som ikke er ment for allmenn innsyn 
o Saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs konkurransefortrinn 

i forhold til konkurrerende klubber 
 
Slike saker protokollføres som et eget vedlegg og arkiveres sammen med vedtaksprotokollen, men altså 
ikke på www.ohil.no . I sakslistene omtales slike saker som ”Intern styresak”. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 26.03.2019 

 

Saksnummer 18 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Etterarbeid årsmøtet 

Orientering:  
 
Det var ingen store saker som krever etterarbeid for hovedstyret og gjennomføringen av årsmøtet gikk fint. 
Det kom gode innspill til arbeid med inntektsbringende aktiviteter, som hovedstyret tar med seg videre (se 
sak #20).  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 26.03.2019 

 

Saksnummer 19 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Styreforsikring 

Bakgrunn:  
 
Vi har tidligere diskutert behovet for å ha en styreforsikring, men avventet med dette, spesifikt i forhold til 
en eventuell utvikling av ØHIL idrettspark.  
 
Elin og Sverre har sjekket litt rundt med forsikringsselskap og andre klubber. Mange klubber har dette.  
 
ØHIL har en stor omsetning og styret har et vesentlig ansvar for økonomien.  
 

Vedtak:  
 
ØHIL ønsker å tegne styreforsikring. Elin og Sverre beslutter endelig løsning rundt rammer og 
forsikringsselskap.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 26.03.2019 

 

Saksnummer 20 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Satsningsområder for hovedstyret i 2019 

Orientering:  
 
ØHIL har mye som er godt på plass i forhold til daglig drift. Samtidig er det alltid områder som kan 
forbedres.  
 
ØHILs hovedstyre diskuterte mulige satsningsområder for 2019 og landet på disse:   
 

- Utvikle ØHIL videre som en klubb med en klar miljøprofil 
- Bli bedre på inntektsbringende aktiviteter (samarbeidsavtaler med næringslivet), som kan redusere 

kostnadsnivået for aktivitetene våre, samt sikre forutsigbar drift av anlegg 
- ØHIL idrettspark; videre arbeid med finansiering og støtte til driften av anlegget 

 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 26.03.2019 

 

Saksnummer 21 

Saksbehandler Skule 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt: 
 

- Elin orienterte kort om årsmøtet i BIR, der det ikke var noen spesielle saker som påvirker klubben 
direkte  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
 


