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Hovedstyremøte  
Tirsdag 03.12.19 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

59 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

60 Budsjett 2020 Nikolai, Sverre 

61 Oppstart vinter / avslutning sommer Torunn 

62 Etterarbeid Idrettsutvalget Torunn, Elin, Ingunn, Sverre 

63 Eventuelt 
-Supporterklubben 
-Møtekalender fram til årsmøtet 
-Årsmøtet 
-Permisjon Sverre 

Elin, Sverre 

 

 
Innkalt: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian, Torunn, Sverre 
Forfall: Anders 
 
Økonomiansvarlige/styreledere i ØHILs idretter 
Tilstede: Tom (fotball), Erik, Harald (håndball), Andreas (bandy), Philip (baseball), Niels Harald (langrenn) 
Forfall: Alpin, Hopp 
 
Kalender: 
 
Mandag 30. januar (Regnskap 2019, 2. gangs gjennomgang budsjett 2020) 
Torsdag 5. mars 
Torsdag 19. mars (Årsmøte 1800 + hovedstyremøte) 
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Møtedato 03.12.2019 

 

Saksnummer 59 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (18.11.2019) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling til møtet 03.12.2019 er sendt ut pr mail. Saksunderlag er sendt ut 02.12. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 18.11.2019 og innkallingen til møtet 03.12.2019 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 03.12.2019 

 

Saksnummer 60 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2020 

Orientering:  
 
Første utkast til budsjett for 2020 ble gjennomgått, samt oversikten over idrettenes aktivitetsavgifter og 
budsjett for fotball kvinner 1. divisjon og bandy herrer eliteserien.  
 
Justeringer kan komme fram mot Årsmøtet i mars.  
 
Videre prosess med budsjettet:  
30. januar: 2. gangs gjennomgang av budsjettet 
Februar/mars: Gjennomgang av budsjett på idrettenes årsmøter/utvidede styremøter 
19. mars: Vedtak av budsjett på årsmøtet 
 

 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret anerkjenner det gode arbeidet som er gjort med budsjettet så langt, og takker for en god 
gjennomgang. 
 
Etter årsregnskapet 2019, kan det bli gjort disponeringer, herunder avsetting av midler for avdelinger som 
går med overskudd. Hovedstyret ønsker som et utgangspunkt at klubben skal levere et budsjett i balanse 
eller med et lite overskudd, selv om et underskudd begrunnet i god egenkapital kan godkjennes ved 
enkelte anledninger.  
 
Styret er opptatt av at aktivitetsavgifter holdes på et moderat nivå, og er godt fornøyde med at idrettene 
legger opp til å holde avgiftene på samme nivå (med små unntak).  
 
Styret støtter fotballstyrets og bandystyrets gjennomgang og prinsipper for budsjettering rundt de 
kostnadsdrivende prosjektene kvinner elite (fotball) og eliteserien herrer (bandy). Det er budsjettert med 
henholdsvis -500.000,- og 0,- for disse prosjektene. Det ønskes en åpenhet rundt budsjettene for disse.  
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Møtedato 03.12.2019 

 

Saksnummer 61 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppstart vinter / avslutning sommer 

Orientering:  
 
Torunn orienterte om høstens oppstart for vinteridrettene i møtet. Det har vært god rekruttering i 
oppstartsårgangene for håndball, bandy og langrenn. Det er foreløpig få nye hoppere til tross for mye 
aktivitet i hoppbakken gjennom allidretten. Alpin starter opp i januar og rekruttering pågår.  
 
Baseball har gjennom sesongen opplevd at det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer, og det å få på 
plass et eget barnelag i 2020, med base på Hosle er den store målsetningen.  
 
Fotball har gjennom sesongen opplevd utfordringer med frafall i ungdomsfotballen for gutter og rekruttering 
i de yngste årgangene for jenter. Det jobbes med hva som er årsaker og mulige løsninger.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.12.2019 

 

Saksnummer 62 

Saksbehandler Torunn, Elin, Ingunn, 
Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Etterarbeid Idrettsutvalget 

Orientering:  
 
Elin orienterte om Hovedstyrets arbeid med oppdatert verdisett og videre prosess rundt dette. 
Idrettsstyrene er oppfordret til å invitere hovedstyrets medlemmer til et at de kommende styremøtene for 
mer informasjon om hva som ligger bak. Målet er at det oppdaterte verdisettet gjennomgås på årsmøtet i 
mars.  
 
I møtet ble også sportslige planer gjennomgått. Fotball hadde mange endringer i sine planer, der 
hovedpunktene for i år er å tilby vintertrening/kamper for 12-åringene (2008-årgangen), samt utfordringen 
med å få inn flere spillere i de yngste årskullene. Rundt 2008-årganen var det en god dialog som gir en 
løsning for den kommende vinteren. Rundt oppstarten «nedenfra» vil dette diskuteres videre i 
idrettsutvalget, sammen med flere punkter i fotballgruppas øvrige ønsker om endringer.  
 
For øvrige idretter var det mindre justeringer i de sportslige planene.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret oppfordrer IU til å ha flere møter gjennom året, spesifikt rundt den sportslige organiseringen. Det er 
et ønske om klare retningslinjer for hvordan, når og på hvilke premisser idrettene kan ha aktivitet utenfor 
sesong, og at dette følges. Hovedstyret ønsker at idrettene selv enes om dette gjennom arbeid i 
idrettsutvalget og er glade for det som oppleves som en god samarbeidsvilje og forståelse mellom 
idrettene.  
 
Revisjonen av de sportslige planene, som skal gjennomgås årlig, bør gjøres tidligere på høsten.  
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Møtedato 03.12.2019 

 

Saksnummer 63 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
-Supporterklubben 
Sverre orienterte om status og prosess for oppfølging.  
 
-Møtekalender første halvår 2020 
 
Mandag 30. januar (Regnskap 2019, 2. gangs gjennomgang budsjett 2020) 
Torsdag 5. mars 
Torsdag 19. mars (Årsmøte 1800 + hovedstyremøte) 
 
-Årsmøtet 
Sverre har involvert valgkomitéen, og følger opp denne. Hovedstyrets medlemmer vurderer sitt eget 
kandidatur.  
 
-Permisjon Sverre 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


