Øvrevoll Hosle IL
Fotballstyret

Idrett
Møtedato

Fotball
16. sept 2019 kl 20-22.30

Innkalt; Per Bryng, Tanja Søsveen, Christine Liaker Lindberg, Arnt Ellingsen, Tom BrinckMortensen, Bjørn Frode Strand
Innmeldt fravær; ingen

Saksnr
1
2
3
4
5
6

Sak
Godkjenning av innkalling og forrige referat
Orientering av pågående aktiviteter (sport),
herunder spørsmål vedr hospitering
Status anlegg
Status regnskap pr Q2
Rask inforunde
Eventuelt (neste møte)

Neste møter;
23. okt kl 20
26. nov kl 20 (budsjett)
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Ansvarli
g
Tom
Bjørn
Frode
Tom
Tom/BF
Alle

Tid
5 min
1,5 timer
15 min
15 min
15 min

Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

Fotball
16. sept kl 20 – 22.30

4-01
Tom Brinck-Mortensen
Beslutning
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Vedtak
Styret godkjente innkalling.
Referatet fra møtet 23. april er godkjent tidligere.
Styrets bemerkninger:
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn

Fotball
16. sept kl 20 – 22.30

4-02
Bjørn Frode
Orientering
Orientering om pågående aktiviteter fra sportssjef

Orientering
Bjørn Frode orienterte om sine første uker som ansatt i ØHIL fotball. Mye å sette seg inn i og
mange henvendelser. Har vært nødt til å prioritere, og i korte trekk ble følgende forhold diskutert;
- Kultur, hvem og hva skal vi være og respekt for trener-rollen. Mange i klubben blir spurt om
mye og det oppfordres til at vanskelige spørsmål henvises videre til sportssjef slik at vi får en
enhetlig og lik praksis på det sportslige arbeidet.
- God påmelding på FFO og Akademi. Må jobbe med økt bemanning på FFO.
- Flere trenereansettelser er på plass for kommende sesong. Dette har vært et prioritert område
som har tatt mye tid.
- Henvendelse er sendt til Høyskolen i Molde om studenter på Sport Management kan være
aktuelle for praksisplass fra januar til juli 2020. Vi har god erfaring fra tidligere.
- Kamera til bruk av kampanalyse er bestilt. Kan brukes på alle lag, både i kamp og trening. Det
settes imidlertid opp en prioritering av ulike lag. Likeledes må det gis nødvendig opplæring.
- Hjemmesiden vår har behov for en gjennomgang og oppdatering. Sportssjef lager et utkast til
struktur og innhold. Eventuelt innleie av studenter/andre til å legge inn vurderes ved behov.
- Miljø og kultur på klubbhuset. Kontorplasser er en utfordring det må sees nærmere på.
- Orientering fra siste møte i Idrettsutvalget og hvor bl a mandatet var på agendaen. Vi skal ta
vare på bredden, det skal være mulig å bli god, vi skal ha bonusspillere, og vi skal være best på
allsidighet.
- Plan for vintertreningen er under utarbeidelse.
o 7-12 år: Tilbud om akademitreninger. Alle kull får et areal på DNB lørdag, evt søndag
morgen/formiddag. Hvis de beviser at de er mange flere enn vi antar, så kan de få mer.
Alle aktiviteter med bandy, langrenn, osv går selvsagt først.
o 13-19 år: Tilbud om en til fire treninger i uka. På jentesiden fra 1 til 3 og den fjerde er
110 %. På guttesiden har lagene opptil fire økter.
Endelig påmelding gjøres med betaling fra 15.okt til 1.nov
- Akademi og hospitering. En henvendelse fra J07 vedrørende hospitering.

Styrets bemerkninger

Styret tok orienteringen til etterretning og ser viktigheten av å prioritere da antall henvendelser og
saker er mange. Kultur og standardisering av klubbens prosesser er et kontinuerlig arbeid som det
må jobbes med. Når det gjelder vintertrening for barnelag er dette en videreføring av fjorårets
løkkefotball, og viktig at dette tilpasses og ikke kommer i vesentlig konflikt med vinteridrettene.
Styret ser behovet for en nærmere gjennomgang av mandatet til Idrettsutvalget, herunder hva som
legges i ulike begrep som allsidighet, bonusspiller etc. Bjørn Frode lager et utkast.
Tom kontakter Sverre vedrørende kontorarbeidsplasser til trenere.
Bjørn Frode kontakter relevante årganger vedrørende hospitering.
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

Fotball
16. sept kl 20 – 22.30

4-03
Bjørn Frode/Tom
Orientering
Status anlegg

Grunnarbeidet på 7’er banen på Eikeli vgs er snart fullført og banen er klar ila høsten. Skifte av
kunstgresset på 9’er på Hosle starter snart.
Snødeponi er under utarbeidelse og brakker er på vei i løpet av høsten.
Ønsker om å etablere flere ballbinger for de yngste. En stor utfordring med manglende toalett i
nærheten for de yngste. Må søke å utnytte alle mulige arealer til små ballbinger. Barn mellom 4 og 8 år
trenger binger på 10*15 m. Muligheten for å bruke Per Berg arena i samarbeid med baseball utredes.
Ønsker å vurdere muligheten til å arrangere flest mulig kamper på Jarmyra kunstgress og andre steder
og færre kamper på Hosle. Kamper krever lite utstyr vs treninger. På den måten kan vi samle alt felles
utstyr på Hosle. Dette vil medføre redusert svinn/tap av utstyr og en mer effektiv hverdag for
trenerkorpset.

Styrets bemerkninger
Styret mente at ballbinger er godt tiltak for å skape god helse og motorisk utvikling, og ikke minst er

det utrolig gøy for barna. I tillegg er det nærmere toaletter. Bjørn Frode tar en dialog med Sverre i
første omgang.
Når det gjelder disponering av Jarmyra kunstgress er styret opptatt av at det vurderes nærmere hvor
treningen gjennomføres for de yngste årgangene som bor i nærheten. Nærhet og tilhørighet til
treningsområdet er det mange foreldre som er opptatt av.
Det kom også innspill om vi skal igangsette et kunstgressprosjekt på Hosletoppen ungdomsskole.
Bjørn Frode sonderer i første omgang med Sverre rundt økonomi.
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Idrett
Fotball
16. sept kl 20 – 22.30
Møtedato
Saksnummer
4-04
Saksbehandler
Tom
Type sak
Orientering
Saksnavn
Status økonomi pr Q2
Orientering
Status pr Q2 ble gjennomgått. Fotball har pt et mindreforbruk målt mot budsjett. Dette skyldes i hovedsak
færre og senere treneransettelser enn planlagt. Prognosen fremover tilsier at vi styrer mot et lite
overskudd.

Styrets bemerkninger
Tatt til etterretning.
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn

Fotball
16. sept kl 20 – 22.30

4-05
Alle
Orientering
Info runde

Orientering
Klubblederforum arrangeres av OFK 19. sept. Per deltar i Toms fravær.
Vi bør bli mer synlig i Budstikka. Forsøke å lage en sak om nye trenere mv. Bjørn Frode tar kontakt med
Budstikka

Styrets bemerkninger
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn

Fotball
16. sept kl 20 – 22.30

4-06
Alle
Orientering
Eventuelt

Orientering
Ingen saker under eventuelt.
Styrets bemerkninger
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