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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10. feb 2020 kl 20-22.30 

på klubbhuset 

 

Innkalt; Per Bryng, Christine Liaker Lindberg, Tanja Søsveen, Arnt Ellingsen, Tom Brinck-

Mortensen, Bjørn Frode Strand 

 

Innmeldt fravær; 

 

 

Saksnr Sak Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og forrige referat Tom 5 min 

2 Presentasjon av hovedstyrets strategi- og 

verdiarbeid  

 

Leder HS 

/Elin 

30 min 

3 Gjennomgang av regnskap 2019 (årsresultat) 

 

Tom 15 min 

4 Diverse sportslige saker, herunder  

- Status sportsplan, møte i IU 28. jan 

- Organisering og roller rundt KEA (Arnt) 

- Diverse beslutningsaker 

- Diverse info saker 

Bjørn Frode 1 t 

5 Anlegg, planer fremover og kapitalbehov Tom 30 min 

6 Status forberedelser til årsmøte og utarbeidelse 

av årsmelding 

Tom 15 min 

7 Eventuelt  

- Status sponsorarbeid 

  

    

    

    

 

 

Neste møter; 2. mars (årsmøte), 20. april og 10. juni 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10. feb kl 20 – 22.30 
Saksnummer 2-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  

 
Styret godkjente innkalling. 

Referatet fra møtet 14. jan ble godkjent.  

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10. feb kl 20 – 22.30 
Saksnummer 2-02 
Saksbehandler Elin 
Type sak Orientering 
Saksnavn Presentasjon av hovedstyrets strategi- og verdiarbeid  

Bakgrunn:  
 

Leder av HS orienterte om hovedstyrets strategi- og verdiarbeid.  

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret verdsetter at hovedstyret gjør dette viktige arbeidet. Vi synes også det er mye bra med det som 

er foreslått. Helt konkret tenker vi:  

- Verdiplansjen synes vi treffer best. Vi er enig med håndball som har foreslått frivillighet i 

stedet for foreldredrevet som verdi.  

- ØHILs slogan «fordi det er gøy» mener vi har mer hemmende effekt enn at det gir noe positivt. 

Det brukes på den måten man ønsker. Gøy er individuelt, og derfor gir det liten retning. 

Etterskrift; et alternativt slogan kan f eks være ‘vi utvikler mennesker’ eller lignende. 

- Best mulig bør være med fordi det sier noen om oss, mer enn om utøverne. «Vi skal drive best 

mulig for å få flest mulig til å være med lengst mulig.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10. feb kl 20 – 22.30 
Saksnummer 2-03 
Saksbehandler Tom 
Type sak Orientering 

Saksnavn Gjennomgang av regnskap 2019  

Bakgrunn:  
 

Det ble gitt en kort redegjørelse for regnskapet for fotball 2019.  

 

 
 

Det positive årsresultatet skyldes i hovedsak et mindreforbruk på lønn og tilførsel av øk midler 

til ansettelse av utviklingssjef.   

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10. feb  kl 20 – 22.30 
Saksnummer 2-04 
Saksbehandler Bjørn Frode 
Type sak Orientering 
Saksnavn Diverse sportslige saker  
Bakgrunn:  
Bjørn Frode orienterte om;.  

- Status sportsplan, møte i IU 28. jan 

- Organisering og roller rundt KEA (v/Arnt) 

- Diverse beslutningsaker 

o Treningsavgifter  

o Fordeling av adm oppgaver i administrasjonen  

- Diverse info saker  

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret ble gitt en orientering fra siste møte i Idrettsutvalget og er positiv til økt samhandling 

mellom idrettene. De ga sin tilslutning til de nye initiativene som er tatt i IU. 

Arnt orienterte kort om status i arbeidet rundt organisering av KEA med tanke på en 

rolleavklaring og ressurser vi ser for oss å ha på plass dersom det blir opprykk. Styret stiller seg 

positivt til arbeidet og mener det er viktig at vi stiller mest mulig forberedt ved en slik situasjon.   

Vi har mottatt forslag om økt differensiering på vintertreningsavgiften for de som ønsker å starte 

senere enn 1. januar. Vi setter derfor opp et alternativ på 500 kr for treninger fra 24.februar 

(første mandag etter vinterferien). 

Styret har bedt administrasjonen se nærmer på utnyttelse av ressurser og fordelingen av adm 

oppgaver. Håvard utnevnes til fotballkoordinator og får bl a ansvar for  medlemshåndtering, 

FIKS, rekruttering og oppfølging av fotball@ohil.no. 

I tråd med Kvalitetsklubbkonseptet tok styret en evaluering av rollefordeling internt i styret. Det 

ble bestemt å gjennomgå og revidere rollebeskrivelsene til styret. Tom lager et utkast som sendes 

på sirkulasjon i styret. 

 
    

 
 
 
 
  

mailto:fotball@ohil.no
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10. feb kl 20 – 22.30 
Saksnummer 2-05 
Saksbehandler Tom 
Type sak Orientering 
Saksnavn Anlegg, planer fremover og kapitalbehov 

Orientering 

Fotballgruppen planlegger med vedlikehold av eksisterende baner, samt har investeringsplaner om 

nye baner. Dette er kapitalkrevende og krever en plan både hva angår behov for egenkapital og 

likviditet i årene fremover.  
 
Styrets bemerkninger 

Styret foreslår at budsjettet for 2020 korrigeres med en økning av posten til investering til anlegg 

på 100.000,- og at inndekning foretas gjennom en tilsvarende reduksjon på lønnsbudsjettet.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10. feb kl 20 – 22.30 
Saksnummer 2-06 
Saksbehandler Tom/Bjørn Frode 
Type sak Orientering 
Saksnavn Forberedelse til årsmøte og utarbeidelse av årsmelding   

Orientering 

Årsmøtet for fotball er planlagt avholdt 2. mars og styret ønsket i forrige styremøte å markedsføre 

årsmøtet slik at flest mulig ønsker å komme. Utover de rent formelle sakene må vi søke å lage et 

innhold som engasjerer.  

Utkast til agenda diskuteres og frist for innkalling til årsmøte er 19. febr 

Bjørn Frode orientert om status årsmelding. Frist for innlevering er 9. mars.  
 
 
Styrets bemerkninger 

Styret hadde en diskusjon på tema som kunne trigge medlemmene til å prioritere og stille på 

fotballens årsmøte. Tom lager utkast til agenda og plansjer, samt forslag til arbeidsfordeling som 

sendes på sirkulasjon til styret. Bjørn Frode lager et kort budskap/invitasjon som legges ut på 

hjemmesiden, samt Facebook siden hvor vi oppfordrer til å melde seg på. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10. feb kl 20 – 22.30 
Saksnummer 2-07 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 

 
Orientering 
Ingen saker behandlet   
 

Styrets bemerkninger 
 

 
 


