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Hovedstyremøte  
Torsdag 25.04.19 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

22 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

23 Regnskap Q1 Hanne, Sverre, Nikolai, idrettene 

24 Mandat idrettsutvalget og arbeid i 
utvalget 

Sverre 

25 Mandat anleggsutvalget og arbeid i 
utvalget 

Anders, Sverre 

26 Samarbeid på tvers av idrettene Sverre 

27 - Intern styresak -  Sverre 

28 Eventuelt 
- Fordeling av ansvarsoppgaver i HS 
- Møtekalender H2 
- Strategiprosess fotball 

Elin, Sverre 

   

   
 

 
Innkalt/invitert: Hovedstyret (inkl varamedlemmer), idrettskoordinator, klubbsekretær, ledere og 
økonomiansvarlige i idrettene, daglig leder 
 
Tilstede: Elin (HS), Rune (HS), Anders (HS), Ingunn (HS), Nikolai (HS), Annette (vara), Magnus (alp), 
Håkon (alp), Tom (fot), Erik (hån), Harald (hån), Sverre (adm) 
Forfall: Christian (HS) 
 
Kalender: 
 
Torsdag 6. juni (oppstart sommersesong/avslulttet vintersesong, idrettenes arrangementer) 
Tirsdag 10. september (regnskap H1) 
Tirsdag 29. oktober (regnskap Q3) 
Tirsdag 3. desember (oppsummering sommersesongen, oppstart vintersesongen, budsjett 2020) 
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Møtedato 25.04.2019 

 

Saksnummer 22 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (26.03.2019) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling til møtet 25.04.2019 er sendt ut i forkant (samme dag). 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 26.03.2019 og innkallingen til møtet 25.04.2019 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 25.04.2019 

 

Saksnummer 23 

Saksbehandler Hanne, Sverre, Nikolai, 
idrettene 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap Q1 

Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene var regnskapet for første kvartal. Regnskapet er sendt til idrettene og gjennomgått av 
Hanne og Sverre. Kommentarer til vesentlige avvik var kommentert i fanen «Totalt» (for alle avdelinger).  
 
Hensyntatt kommentarene på avvikene er daglig leder komfortabel med rapporten sammenlignet med 
budsjettallene for Q1.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret er tilfreds med orienteringen.  
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Møtedato 25.04.2019 

 

Saksnummer 24 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Mandat idrettsutvalget og arbeid i utvalget  

Bakgrunn:  
 
Basert på ØHILs struktur er det naturlig med en gjennomgang av klubbens utvalg årlig, i etterkant av 
årsmøtet.  
 
Gjeldende mandat og protokoller fra møtene ligger her: https://ohil.no/idrettsutvalget/  
 
Sverre utarbeidet et forslag til justert mandat for Idrettsutvalget. Dette ble oversendt for behandling i 
Idrettsutvalget.  
 
Etter revidert forslag fra Sverre, behandling i idrettsutvalget og vedtak i hovedstyret er mandatet oppdatert 
og publisert på www.ohil.no. Noen bemerkninger til endringer og utfall etter diskusjoner i hovedstyret:   
 

- Tillegg i «Utvalgets formål»:  
Klubbens tolkning av begrepet «allsidighet» er at det skal tilrettelegges for aktivitet i flere av ØHILs 
idretter, med spesielt fokus på dette i barneidretten. I ungdomsidretten skal «bonusutøvere» gis 
fleksible muligheter for å delta i flere idretter, og på det høyeste nivået dersom de er kvalifisert for 
dette, selv om de ikke deltar på alle treninger i en enkeltidrett.  

- Dugnadsmatrise er fjernet, idrettene holder i dette selv 
- Deltager fra HS var vurdert fjernet, men blir stående. Ingunn blir hovedstyrets representant.  
- Deltagere: en fra hver idrett (leder eller en som er utpekt av idrettenes styrer jfr org.modell) 
- Ledelse av IU er idrettskoordinator (ikke utpekt av HS), på dispensasjon fra Akershus idrettskrets 
- Foreldretrenere opp til 12 år fjernet 

- Sportslige planer revideres årlig (på høsten, i forbindelse med budsjettprosessen) 
- «Årshjul» er erstattet med «Aktivitetshjul» og revideres hvert kvartal 

 
Til utvalgets arbeid:  
 
Det oppleves som et godt klima i Idrettsutvalget, med gode diskusjoner. Samtidig oppleves det som at mye av 
det som blir diskutert og vedtatt ikke blir fulgt opp/satt i kraft. Jfr mandatet må hovedstyret informeres jevnlig om 
det som foregår, og det må følges opp av idrettskoordinator at vedtak implementeres på best mulig måte i 
idrettene. Dette gjennom informasjon på foreldremøter og i ØHILs medier.  
 

Vedtak:  
 
Oppdatert mandat er vedtatt.   
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret finner det nyttig å gjenoppfriske mandatet til IU og være tydelig på roller og beslutningsstrukturer. Det er 
videre avgjørende at det er en åpen informasjonsflyt begge veier, mellom utvalget og HS for å sikre tillit mellom 
oss. Derfor gjeninnføres deltakelsen av en representant for HS i utvalget. 
 
Basert på diskusjoner i møtet, er det et tydelig behov for å diskutere frivillighet på det neste møtet i IU. ØHIL har 
behov for et godt samarbeid med foreldrene og at det frivillige apparatet stiller til oppgaver i styrer, utvalg og til 
arrangementer. Dette krever gode instrukser og forutsigbare oppgaver. Hva kreves for å få til dette? 
 
Det er ønskelig at Idrettskoordinator i hovedstyremøtet 6. juni orienterer om:  

- Idrettsutvalgets arbeid den siste tiden 

- De siste evalueringene fra idrettene 
- Status på idrettenes arrangementer (planlegging (dreiebøker), gjennomføring og resultat), jfr 

planverket)  
 

  

https://ohil.no/idrettsutvalget/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 25.04.2019 

 

Saksnummer 25 

Saksbehandler Anders, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Mandat anleggsutvalget og arbeid i utvalget  

Bakgrunn:  
 
Basert på ØHILs struktur er det naturlig med en gjennomgang av klubbens utvalg årlig, i etterkant av 
årsmøtet.  
 
Gjeldende mandat, utvalgets medlemmer og protokoller fra møtene ligger her: 
https://ohil.no/anleggsutvalget/  
 
Anders innkaller til et møte snarlig der fokus blir å kartlegge det ØHIL disponerer av anlegg, hva som kreves 
av løpende vedlikehold, hvem som har ansvaret for dette og hva som forventes av omfattende 
vedlikehold/rehabilitering i årene som kommer. Dette skal være klart før budsjettprosessen i høst, for å kunne 
planlegge langsiktig i forhold til aktuelle fremtidige kostnader for klubben/idrettene.  
 

Vedtak: 
 
Det foreslås ingen endringer i anleggsutvalgets mandat.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det ønskes en oppdatering/framdrift på søknaden om de ekstraordinære spillemidlene. Dette er svært 
avgjørende fram mot februar 2020, da klubben etter gjeldende vedtak skal vurdere prosjektets framdrift. 
Sverre følger opp Tor Audun Sørensen i Norges bandyforbund.  
Etterord: Sverre har hatt kontakt med Sørensen, og det skal være et nært forestående møte mellom 
bandyforbundet, KUD og Bærum kommune. Sverre blir invitert til dette møtet. Dato er ikke fastsatt.  
 

  

https://ohil.no/anleggsutvalget/
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Møtedato 25.04.2019 

 

Saksnummer 26 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Samarbeid på tvers av idrettene 

Orientering:  
 
Et best mulig samarbeid henger tett sammen med en god prosess for fastsetting av treningstidene for de 
ulike idrettene. Det er svært viktig at alt oppsett av treningstider går via idrettskoordinator. Kollisjoner må 
unngås, spesielt i barneidretten, da vi har som målsetning å legge til rette for at alle barn kan drive med 
flere idretter i ØHIL.  
 
Det er svært viktig at informasjonen om ØHILs målsetning om allsidighet kommer tydelig fram for våre 
medlemmer og foreldre, gjennom gjentakende informasjon i alle kanaler. Fotball har utarbeidet en 
«foreldremøte-pakke» (en presentasjon med viktige punkter) der dette kommer fint fram, og øvrige idretter 
oppfordres til å gjøre det samme. Også for fotballs del, kan viktigheten av dette forsterkes.  
 
ØHILs fortolkning av allsidighet må også være en naturlig del av klubbens og idrettenes trenersamlinger, 
ettersom det gjerne er overivrige trenere som ikke følger prinsippet godt nok.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 25.04.2019 

 

Saksnummer 27 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn -  Intern styresak -  

 
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 25.04.2019 

 

Saksnummer 28 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt: 
 
Fordeling av roller i hovedstyret 
 
Ingunn HS’ i Idrettsutvalget 
 
Møtekalender H2: 
 
Tirsdag 10. september (regnskap H1) 
Tirsdag 29. oktober (regnskap Q3) 
Tirsdag 3. desember (oppsummering sommersesongen, oppstart vintersesongen, budsjett 2020) 
 
Verdiprosess fotball 
 
ØHIL fotball ønsker å gjennomføre en verdiprosess med utgangspunkt i klubbens verdier. Hva er vi opptatt 
av, hva står vi for, hva legger vi i de gjeldende målsetningene, verdier og misjon?  
 
Det er et ønske om å få opp forståelsen for dette, i et ledd i å sikre «flest mulig, lengst mulig».  
 
Hovedstyret støtter tiltaket. HS inviteres til å delta i planleggingen, og HS og idrettene oppfordres til å delta 
den 3-timers lange samlingen som er planlagt i slutten av mai.  
 
Det er håp om at dette blir en positiv prosess, som også øvrige idretter oppfordres til å gjennomføre.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
 


