
Årsmøte ØHIL Hopp/Kombinert  2019 

Dato: 07.03.2019 kl. 18:00 

Sted: Klubbhuset Hosle 

Deltakere: Kristina Folvik, Torunn Kvitli, Rolf Hennum, Martin Sjølie, Håkon 

Inngjerdingen, Helge Evenstad  

 

1) Gjennomgang av sesongen 2018/2019 

 

- Sommersamling Midtsutlia 

Henrik Hytterød deltok på sommersamling 2018.  

- Idrettsskolen og Barneidretten 

Gjennomført både høst- og vinter med både Barneidretten og Idrettsskolen. Ca. 

100 deltakere i begge tilfeller.   

 

- Utetreninger 

Utetreninger i ØHIL-bakken fra oktober. Oppmøte 2-5 deltakere.   

 

- Innetreninger 

Ikke gjennomført innetreninger høst 2018, vurderer å innføre igjen fra høst 

2019. Trampolinetrening på Rud ble ikke gjennomført grunnet misforståelse 

med prosessen rundt å søke treningstid. Vi har søkt om tid fra høsten 2019.   

I tillegg ble det avholdt treninger på Østerås skole i regi av Fossum hvor noen 

av våre hoppere deltok. 

 

- Treninger i Fossumbakken 

Treninger fra tidlig januar, to dager i uka. 2-3 deltakere fra ØHIL har deltatt på 1 

trening i uka. Lite foreldrebidrag fra ØHIL i år for å få bakkene i stand, men vi 

har deltatt ved gjennomføring av treningene (rulleringsordning).  



 

- Renndeltakelse 

Ikke hatt deltakere på renn utover renn på Fossum og i ØHIL-bakken.  

 

Trenere fra høsten 2019:  Rolf Hennum og Jonas Evenstad.  

 

1) Regnskap 2018 

Årsmøte godkjente regnskapet  

 

3) Behandle årsmelding 2018 

Årsmeldingen for 2018 ble gjennomgått og godkjent.  

 

4) Behandle budsjett 2019 

Budsjettet for 2019 ble godkjent.  

5) Fastsette treningsavgift 2019 

VI fortsetter med samme nivå på treningsavgiften, kr. 1200,-   

Ønsker lav treningsavgift og lav terskel for enklere å rekruttere nye 

medlemmer. Økonomigrunnlaget i gruppa tilsier at en lav treningsavgift er OK.  

 

6) Behandle idrettens planlagte aktiviteter i 2019 (årshjulet) 

Sommersamling Midtstulia, oppfordre til deltakelse og prøve å få til en gruppe. 

Rolf kan bistå under avviklingen av sommersamlingen dersom behov.  

Arrangere avslutningsrenn for Barneidrett/Idrettsskole høst og vinter 

 

 

 

 

 



7) Valg av styre 2019/2020. 

- Leder 

Helge Evenstad 

  

- Økonomiansvarlig  

Håkon Inngjerdingen 

 

- Rekrutteringsansvarlig 

Martin Sjølie  

 

- Kommunikasjonsansvarlig  

Olav Fosli  

 

- Sportslig ansvarlig  

Rolf Hennum 

 

Representant Anleggsutvalg 

Rolf Hennum 

 

Representant Idrettsutvalg 

Fordeles på styremedlemmer.  

 

5) Eventuelt 

 


