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  Idrett Fotball 

Møtedato 29. januar kl 19.30 – 22.30 

Disse møtte:  
Tanja Søsveen, Per Bryng, Tom Brinck-Mortensen, Arnt Ellingsen, Morten Wiberg, Gustav 
Wiberg-Aurdal, Bjørn Frode Strand og Kirsten Vanberg. 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og referat fra 27.11 
(beslutning) 

Tom 5 min 

2 Sportslig utvikling 
-  

Bjørn 
Frode/  
Tom 

45 min 

3 Årsmøte 2019 
- Organisering fotballstyret/ sportslig utvalg 
- Valg 2019 
- Årsmøte fotball 27.2 – innhold/ agenda 
- Innhold årsrapport for fotball 

o Fordele oppgaver 
- Representasjon 2019 

o Kretstinget 4.mars 
o Fotballtinget 5. og 6.mars 

Tom 30 min 

4 Endelig budsjett 2019 
- Inkl. oversikt over aktivitetsavgifter over 

senere år som etterspurt av HS 

Tom/ 
Kirsten 

30 min 

5 Status mandat kvinner elite og gutteprosjekt  
- Inkl. diskusjon rundt ambisjoner KEA (Trond 

A og andre) 

Arnt/ 
Morten 

30 min 

6 Evaluering fotball 2018 (avventer data i annen form) 
- Oppsummering fra administrasjonen i klubb 

Kirsten 10 min 

7 Eventuelt 
- Bekymringsmelding akademiet 

- Strategi inkl møte med Ready 

- «Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022 

(Bærum kommune) 

- Samarbeidstrening for ungdom, ref epost fra 

idrettskoordinator 

- Modell barneidrett – idrettsskolen (fotball fra 

barnehage) 

Tom 30 min 

 

Neste møter 
- 20.mars og 23.april 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 29. januar kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 9-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte  
Bakgrunn:  
Referat vedlagt. 
 
Vedtak: 

 
Styret godkjente innkallingen til dagens møte samt referat fra møtet 27.november 2019. 
Styrets bemerkninger: 
 
  



  

3 
 

 
Idrett Fotball 

 

Møtedato 29. januar kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 9 - 02 
Saksbehandler Bjørn Frode/ Tom 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Sportslig utvikling/ struktur 
Bakgrunn 

 
Bjørn Frode orienterer i møte 
 

- Ansettelser 
- Roller inkl. organisering sportslig utvalg 
- Verdier (NB må være de samme i klubb, «lage» innhold i det vi har 
- ØHIL kodeks? 
- Samarbeidsklubb Stabæk  

 
(Anleggsbehov i fremtiden (med økt treningsmengde for barn om vinteren)) 
 

Bjørn Frode orienterte om status treneransettelser, ansettelse av Herman Berg om ansvarlig jenter/ 
kvinner J13 – senior. 
 
Basert på henvendelse fra Stabæk så stiller ØHIL fotball på et orienterende møte. 

 

 
Styrets bemerkninger: 
Herman bes utarbeide en utdyping av modellen for kvinner elite. 
Styret presiserte behovet for avklaring av budsjettansvaret på kvinner elite. 
 
Styret ønsket at Bjørn Frode utarbeider en analyse av nåsituasjonen i ØHIL som grunnlag for den planlagte 
strategiprosessen. 
 
Styret stilte seg bak en samling med utvalgte trenere/styret/foreldre/ spillere hvor man jobber med å 
legge innhold i visjonen og i verdiene. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 29. januar kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 9 -03 
Saksbehandler Tom 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Årsmøte 2019 
Orientering: 
 

- Organisering fotballstyret/ sportslig utvalg 
Iht retningslinjer i ØHIL så skal alle  idretter med mer enn 100 aktive utøvere ha et sportslig 
utvalg, se side 7/7. Organisasjonsplanen vedtas på årsmøtet. 
 
Følgende foreslås spilt inn til daglig leder: 

o Teksten «idretter på mer enn 100 aktive skal ha et sportslig utvalg» endres til «idretter på 
mer enn 100 aktive skal ha et sportslig utvalg eller en betalt ressurs som ivaretar denne 
funksjonen» 

o Teksten «Hver idrett er representert med leder i Idrettsutvalget» endres til «Hver idrett er 
representert med leder eller sportsjef i Idrettsutvalget» 

o Selve organisasjonsplanen bør også reflektere endringer i fotballs struktur, innen sport 
bør det vurderes om det er hensiktsmessig at alle ansatte rapporterer til daglig leder 
 
 

- Valg 2019 
 

- Årsmøte fotball 27.2 (klubbens årsmøte er 26.3) – (skal punkter, forslag tilleggspunkter i kursiv basert 
på fjoråret) 

o Godkjenne innkalling 
o Behandle årsmelding 2018 
o Behandle regnskap 2018 
o Behandle idrettens planlagte aktiviteter i 2019 (årshjulet)/ arrangementer 
o Fastsette aktivitetsavgifter 2019 
o Behandle budsjett 2019 
o Fotballstyret 2019  
o Representasjon 2019 

 Kretstinget 4.mars 

 Fotballtinget 5. og 6.mars 

 Andre møter NFF Oslo 
o Eventuelt/ spørsmål fra salen 

 
- Innhold årsrapport for fotball 

o Fordele oppgaver 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Innspillene om endringer i organisasjonsplanen sendes daglig leder. 

 
Forslag styret 2019 (alle gir tilbakemelding om de er med i 2019) 

- Tom – styrets leder og anleggsansvarlig 
- Tanja - arrangement 
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- Per – barnefotball/ rekruttering 
- Arnt – ungdomsfotball og senior 

 
Kirsten utarbeider dokumentasjon til årsmøtet/ invitasjon til årsmøte.  
Bjørn Frode utarbeider innspill med tanke på planer fremover. 
 
I forbindelse med årsmøtet så møtes styret kl 18, selve møtet begynner kl 19. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 29. januar kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 9 - 04 
Saksbehandler Tom/ Kirsten  
Type sak Beslutning/ Orientering 
Saksnavn Endelig budsjett 2019 
Orientering: 
 
Budsjettert 2019 er justert noe. 

- Lønnskostnader juster noe (øktsatster), oppdatert iht inngåtte avtale, deler av sportsjef kostnad er tatt 
ut 

- Mindre justeringer på aktivitetsavgifter, tatt noe ned. 
- Totalt budsjett KEA og KEU 499’. 
- Resultat på ca 60’. 

 
Det er utarbeidet en oversikt over aktivitetsavgifter over senere år som etterspurt av HS, denne er vedlagt.  
 
 
 

 
Styrets bemerkninger: 
Syret stiller seg bak presentert budsjett for 2019. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 29. januar kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 9 - 05 
Saksbehandler Arnt/ Morten 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Status mandat kvinner elite og gutteprosjekt  
Bakgrunn/ orientering 
 
 

 
1. Status gutteprosjektet 

 
o G06  

 Fornøyd med satsingen som er igangsatt  
 Flott med ny hovedtrener (Marius)  
 Ønsker en treningsutstyr pakke  
 Ønsker for neste sesong at ting er avklart tidligere, som trener og vintertilbud  

o G04  
 Godt fornøyd med opplegget som er igangsatt. Ikke så fornøyd med å bli fratatt tiden i 

BIP av damelaget 
 Bekymret for tiden til Jens Petter  
 Må få i gang keepertrening  
 Vil ha en prat om hospitering opp mot G03 og junior  

o G03  
 Har fått på plass ny trener (Mikkel for 03-1 og Fredrik Tronslien for 03-2). Fornøyd med 

dette  
 Ønsker at klubben passer på å følge opp disse trenerne, slik at de utvikler seg videre  
 Savner keepertrening  
 Ønsker å få på plass hospitering med junior  

o G05 har ikke svart  
o Junior  

 Er i gang med Marius som midlertidig. Virker som oppmøte har vært ok i januar.  
 Vi må jobbe med langsiktig løsning for dette laget. 

o MSA  
 Status uklar. 

Status kvinner elite 
- Trenerkabal ok 
- 17 spillere på kontrakt 
- Arbeides med å få på plass fysioterapeut 
- Støtteapparat gjenstår 

 
 

Styrets bemerkninger: 
Styret tok statusrapporteringen til etterretning. Bjørn Frode arbeider videre med 
treneransettelsene. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 29. januar kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 9 - 06 
Saksbehandler Alle 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Evaluering fotball 2018  
Bakgrunn/ orientering 
 
Informasjon ettersendes. 
 

 
 
 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
Utsettes til neste møte. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 29. januar kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 9 - 07 
Saksbehandler Alle 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Eventuelt  
Bakgrunn/ orientering 

 

Bekymringsmelding akademiet 

Vi har mottatt en bekymringsmelding fra foreldre pga uromomenter, dette er en gruppe som vi vet det har 

vært utfordringer knyttet til. Det er ikke tatt tilstrekkelig tak i uromomentene. Med Marius Lystad på plass, spå 

vil dette bli håndtert på en meget bedre måte. 

Strategi inkl møte med Ready 

Styret ønsker å igangsette en ny strategiprosess i nær diaolig med Bjørn Frode Strand. I denne sammenheng er 

det naturlig at man besøker Ready for å få erfaringer fra dem. 

«Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022 (Bærum kommune) 
Vi har fått tilsendt Bærum kommunes plan for 2019.-202 2fra idrettskoordinator. Min vurdering er at dette 
ikke er noe å ta tak i for fotball. 
 
Vedlagt finner dere «Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022». Planen er et verktøy for kommunens 
engasjement innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i årene 2019-2022.  
 
I forordene er vi omtalt i pkt. 6 hvor prosjektet kunstisbane skal inn på prioritert liste og i pkt 7 står det at cricket og 
baseball-banen på BIR skal opprustes. Av hoveddelene i rapporten er det del 5 som omhandler IDRETT og den bør dere se 
litt på når dere finner tid. 
 
Det er også mulig å finne planen på Bærum kommune sine nettsider: 
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/idrettsanlegg-og-treningstider/temaplan-2019-2022/ 
 
Mvh 
Torunn Kvitli 
Idrettskoordinator, ØHIL 

 

Samarbeidstrening for ungdom, ref epost fra idrettskoordinator  
Vi har mottatt denne henvendelse fra idrettskoordinator. Fotball må gi en tilbakemelding. 
Aktiviteten til Heming har ca 15 påmeldte/ Heming er 4000+ medlemmer. 
 
Hei igjen 
  
Videresender denne jeg fikk fra Jon Erlend, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155601371031863&set=gm.1847374642004840&type=3&eid=ARB1ScZJP
SuVKbQluvMuTilutR-6igAYHqcmgDxiiokBlnSP2-g1BhAlETvOsOZqMu9XHwENRjZBV3TF&ifg=1 
  
  
klarer vi å få til noe lignende for våre ungdommer som har sluttet eller tenker på å slutte med treninger? Dette er fra 
Heming og Fossum har Young Active, Vi bør klare å lage vårt eget og hva med å involvere alle idrettene i et 
treningsopplegg – dere utfordrer deres egne ungdomstrenere til å komme med forslag til «gøye» treninger, både inne og 
ute, barmark og på snø/is m.m., så lager vi en timeplan med forslag til aktiviteter vi kan tilby ungdommene på tvers av 
idrettene, men øktene bør ledes av en «voksen»-trener fra idrettene, se f eks og dette er kun et forslag nå i første omgang: 
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DATO TID STED AKTIVITET ANSVARLIG

Tirsdag 3. september 1800-1900 Treningspark (v/klubbhuset) Bootcamp Håndball 

Torsdag 5. september 1800-1900 Hosle grus Intervaller Fotball 

Tirsdag 10. september 1800-1900 Treningspark Teknikk/styrke Alpin 

Torsdag 12. september 1800-1900 Hosle m/omegn Utholdenhet Langrenn

Tirsdag 17. september 1800-1900 Treningspark Crossfit Bandy 

Torsdag 19. september 1800-1900 Litle League banen Kast, mottak og Baseball Baseball 

Tirsdag 24. september 1800-1900 Hoppbakken Spenst Hopp 

  
Skal vi være ambisiøse og jobbe videre for dette med oppstart høsten 2019? Om vi velger å starte med en gang i uken eller 
med to så ungdommen kan velge når det passer eller delta på begge kan vi diskutere i neste IU i april; men jeg ber dere ta 
dette til diskusjon i egne styrer. 
  
Mvh 
Torunn Kvitli 
Idrettskoordinator, ØHIL 
 
 
 

Modell barneidrett – idrettsskolen 
Alternativ modell utarbeidet av daglig leder er vedlagt. Oppstart av fotball i barnehagen vil tas som egen 
sak på hovedstyremøtet 14.februar (ansvarlig daglig leder). 
 
Dugnadsmatrise 
Administrasjonen ber om fullmakt til å utarbeide ny dugnadsmatrise for 2019. Med to nye cuper som skal 
gjennomføres må vi engasjere flere årganger. 
 

 
Bekymringsmelding 
Har fått også mange positive, trend på akademi er snudd, følges ikke opp ytterligere. 
 
Strategi 
BF organiserer et møte med Ready kl 16.30 på Hemingbanen. 
 
Modell barneidrett – idrettskolen 
Diskusjon rundt dette. 
 
Dugnadsmatrise  
Utsatt, tas pr epost. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 
Møtedato 29. januar kl 19.30 – 22.30 
Saksnummer 9 - 08 
Saksbehandler Alle 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Søknad om å bli Telenor Xtra arrangær  
Bakgrunn/ orientering 
 
 

 
Vedtak 
Styret besluttet at det skulle søkes om å bli Telenor Xtra arrangør. 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
Utsettes til neste møte. 
 


