Øvrevoll Hosle IL
Idrettsutvalget

Dato, tidspunkt, sted
04.04.2019 kl 1930 Styrerom, Klubbhuset

Saksnummer
57
58
59
60
61
62
63
64

Sak
Godkjenning av protokoll og innkalling
SPOND-Superinvite
Sportslige planer
Aktivitetshjul
Idrettsskole – organisering fra høsten
Microgym kun for 4 åringer?
Idrettsutvalgets mandat
Eventuelt

Innkalt: Ledere av undergrupper/sportslig utvalg
Invitert: Daglig leder, hovedstyret
Tilstede:
Fotball: Tom
Håndball: Tobias
Bandy:
Hopp: Rolf
Langrenn: Eilert og Ellen
Alpin:
Baseball:
Forfall:
Baseball
Kalender:
Torsdag 5. september 2019
Torsdag 28. november 2019
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Ansvarlig
Idrettskoordinator
Idrettene
Idrettskoordinator
Idrettskoordinator
Idrettskoordinator
Alle
Idrettskoordinator

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

4.4.2019
57
Idrettskoordinator
Orientering / Beslutning
Godkjenning av protokoll og innkalling

Protokoll fra forrige møte (29.11.2018) er distribuert på mail etter møtet og foreligger på
https://ohil.no/idrettsutvalget/
Innkalling til møtet 04.04.19 er sendt ut i forkant.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra møtet 29.11.2018 er godkjent via mail i etterkant av møtet.
Innkallingen til møtet 4.4.2019 er godkjent.
Eventuelle bemerkninger:
1) Representanter i IU ønsker å kommentere saksfremlegget i sak 5,2019 i HS og mener det ikke var
tilstrekkelig å kun henvise til sak 48 og 54 i IU, men at både saken og vedtaket fra IU burde ha
vært belyst bedre i saksfremlegget i sak 5 i HS. Fotball var tilfreds med at saken ble løftet til HS.
Det er ønskelig at vedtak og diskusjoner i IU skal videreformidles uendret til HS. Nå oppfattes det
som om vedtaket fra IU i sak 54 ble «annullert» av HS da IU mener at det ble laget alternative
løsninger på hovedutfordringen som var å få barnehage-barna inn i ØHIL.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

4.4.2019
58
Idrettskoordinator
Orientering / Beslutning
Spond

SPOND
Det er ønskelig fra klubben at alle idrettene går over til et felles system og da er Spond valgt. Dere vil bli
egne idretters «koordinatorer».
To representant fra Spond Victoria og Daniel, kom og informerte/forklarte om Sponds muligheter. De
informerte om Sponds nyheter og de hadde med en enkel oppskrift på følgende:
- Hvordan komme i gang/opprettelse av nye grupper/arrangement
Eventuelle bemerkninger:
Tilbakemeldinger til Sponds representanter var at dette var nyttig informasjon, men informasjonen må også
rettes mot enkeltpersoner og ikke kun lag.
En brukerveiledning for hvordan komme i gang med Spond er sendt ut til alle idrettene via e-mail.
Videre er det er ønskelig at det innkalles til et felles møte med Spond hvor brukerne av Spond i de ulike
idrettene (oppmenn/årgangsansvarlige etc) kan møtes og komme med sine tilbakemeldinger, samt at det
vurderes å opprette et eget brukerforum for Spondbrukerne i ØHIL. IK holder i dette, og møtet planlegges i
mai måned.
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Møtedato
4.4.2019
Saksnummer
59
Saksbehandler
ALLE
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Sportslige planer
Bakgrunn:
Ihht mandatet for idrettsutvalget skal idrettene ha oppdaterte sportslige planer som skal
framlegges/revideres og godkjennes i idrettsutvalget ved simpelt flertall hvert år. Felles mal er laget og fint om
den blir fulgt.
Samtlige planer, eventuelt med revisjoner skal gjennomgås.

Forslag til vedtak:
Mandatet til IU bør justeres da det ikke er mulig å gjennomgå alle sportslige planer på IUs vårmøte.

Eventuelle bemerkninger:
Det jobbes med å oppdatere sportslige planer, og disse sendes IK fortløpende når de er ferdige. Det er for
stor jobb å gå gjennom alle planene (som mandatet for IU har nedfelt i pkt 3) på vårmøte i IU.
Det som er viktig å kontrollere er at de sportslige planene samsvarer med hva Idrettene faktisk
gjennomfører og tilbyr sine brukere, hvor de trener, og hva det koster for aktivitetene.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

4.4.2019
60
ALLE
Orientering / Beslutning
Aktivitetshjul

Aktivitetshjul for ØHIL
Ihht mandatet for idrettsutvalget forvalter IU aktivitetshjulet, og dette skal revideres årlig.
Hvordan klarer vi å håndtere arrangementer nå? Kollisjoner? Bestilling av utstyr etter utstyrsliste?
- Gjennomføringer med arrangementer har ikke bydd på utfordringer i 2018, og det har fungert bra
med bestilling av utstyr etter tilsendt liste.

IU kan legge føringer for når cuper og arrangementer utenfor egen sesong kan gjøres, og hvordan dette
skal planlegges i samarbeid med de øvrige idrettene som påvirkes. (jf. mandatet)
Bistand fra idrettene til Allidretten – Er det ønskelig med eget aktivitetshjul til idrettene for lettere å holde
oversikt når dere skal bistå med trenere?
Egne Aktivitetshjul for noen av idrettene er utarbeidet av IK og sendt idrettene – De kan brukes på de små
idrettene, men de store idrettene trenger egne aktivitetshjul.

Forslag til vedtak:
Årshjul skiftes navn til Aktivitetshjul.
Aktivitetshjulet må kontrolleres av IK flere ganger årlig, og alle arrangement i regi av ØHILs idretter skal
meldes inn til IK.
Mandatet for IU sier at aktivitetshjulet må revideres årlig, men det bør være under kontinuerlig
revidering/justering for nye arrangementer idrettene ønsker å gjennomføre.
Eventuelle bemerkninger:
Aktivitetshjulet er vanskelig å finne på hjemmesiden, og det bør lages et innlegg på hjemmesiden hvor
aktivitetshjulet omtales.
Idrettene tar kontakt med IK hvis de ønsker egne aktivitetshjul ifm deres bistand til Allidretten kommende
sesong.
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Møtedato
4.4.2019
Saksnummer
61
Saksbehandler
Idrettskoordinator
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Idrettsskolen
Orientering:
Idrettsskolen
Ved en utvidelse – trenger vi å se på organiseringen, Hva klarer idrettene å bistå med av antall ganger og
trenere, og ikke glem Barneidretten.

Forslag til vedtak:
Eventuelle bemerkninger:
Det var for tidlig for idrettene å ta stilling til dette. Alpin (opplysning innhentet fra Morten i etterkant av
møtet) har fortsatt ikke kapasitet til å bidra på Allidretten.
Når påmeldingsfristen er ute lager IK et utkast over en alternativt to parallelle gjennomkjøringen som
sendes til idrettene, og fremlegges i idrettenes styrer.
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Møtedato
4.4.2019
Saksnummer
62
Saksbehandler
Idrettskoordinator
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Microgym kun for 4 åringer
Orientering:
Skal vi opprettholde tilbudet om Microgym til 3 åringer?
- Vil dette kunne gå på bekostning av Barneidretten og Idrettsskolen?

Forslag til vedtak:
Vi opprettholder tilbudet til 3åringene hvis det ikke går på bekostning av Barneidretten og Idrettsskolen.
Alternativt kan være å legge Microgym til en annen dag i gymsalen på Jarmyra Idrettsbarnehage.
Eventuelle bemerkninger:
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

4.4.2019
63
Idrettskoordinator
Orientering/Beslutning
Idrettsutvalgets mandat

HS har satt mandatet til IU på agendaen 25.4.2019, og IU er bedt om å komme med innspill.
Se det nye forslaget til mandatet her:
file:///C:/Users/torun/OneDrive/Idrettsutvalget/Mandatet/Mandat%20Idrettsutvalget_v25042019.pdf
Endringer (det gamle finnes på Klubbsiden, under I for Idrettsutvalg):
-

Pkt 3. Dugnadsmatrise fjernet – denne må vi også diskutere. Er det behov for dugnadsmatrise fra hver
idrett eller holder dere tak i dette selv?
Pkt. 4 Deltager fra HS fjernet
Pkt. 4 Deltagere: en fra hver idrett (leder eller en som er utpekt av idrettenes styrer jf org.modell)
Pkt 4. Ledelse av IU er idrettskoordinator (ikke utpekt av HS), Hver idrett har 1 stemme, tidligere stod
det: «utvalgets leder har dobbeltstemme» – dette er nå fjernet. Leder har ikke stemmerett.
Foreldretrenere opp til 12 år fjernet

Forslag til vedtak:
IUs mandat:
De foreslåtte endringene i mandatet støttes av IU, men det bør revideres ytterligere, bl a med
- Årshjul skifter navn til Aktivitetshjul
- Aktivitetshjulet bør justeres kontinuerlig, minimum hvert kvartal
- Sportslige planer blir for omfattende å gjennomgå på IUs vårmøte
Ang. pkt 3: Dugnadsmatrise:
Det er ikke behov for egne dugnadsmatriser da idrettene holder i dette selv.

Eventuelle bemerkninger:
Frist for innspill til IK er 24. april.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Eventuelt:

4.4.2019
64
Idrettskoordinator
Orientering/Beslutning
Eventuelt

- Det opprettholdes å gjennomføre 3 årlige møter i IU, alternativt kalles det inn til ekstra møte.
-
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