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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14. jan 2020 kl 20-22.30 

på klubbhuset 

 

Innkalt; Per Bryng, Christine Liaker Lindberg, Arnt Ellingsen, Tom Brinck-Mortensen, Bjørn 

Frode Strand 

 

Innmeldt fravær; Tanja Søsveen  

 

 

Saksnr Sak Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og forrige referat Tom 5 min 

2 Oppfølging Sportsplan og IU møte 28. jan   Per/Tom 15 min 

3 Diverse sportslige saker, herunder  

- Oppfølging Stabækavtalen  

- Cup Telenor Arena 

Bjørn Frode 1 t 

4 Forberedelser til årsmøte og utarbeidelse av 

årsmelding 

Tom 15 min 

5 Eventuelt  

- Status sponsorarbeid 

  

    

    

    

 

 

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

 

Møtedato 14. jan kl 20 – 22.30 
Saksnummer 1-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  

 
Styret godkjente innkalling. 

Referatet fra møtet 26. nov godkjent.  

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14. jan kl 20 – 22.30 
Saksnummer 2-02 
Saksbehandler Per/Tom 
Type sak Orientering 
Saksnavn Oppfølging Sportsplan og møte i Idrettsutvalget 28. jan  
Bakgrunn:  
 

Sportsplanene for alle idrettene ble presentert i Idrettsutvalget 28. nov 19 og vi presenterte de 

endringene vi ønsker å få til innenfor fotballavdelingen. Vi syntes møtet var konstruktivt og vi 

fikk flere gode innspill fra de øvrige idrettene. Vi har etter møtet innarbeidet et par korreksjoner 

som skal fremlegges på kommende møte i IU 28. jan.  

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret lurte på medlemsutviklingen i øvrige idretter og 

hvor mange utøvere som driver med flere idretter i ØHIL. Tom sjekker med Sverre. Bjørn Frode 

og Per deltar på møtet 28. jan.    
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14. jan  kl 20 – 22.30 
Saksnummer 1-03 
Saksbehandler Bjørn Frode 
Type sak Orientering 
Saksnavn Diverse sportslige saker  
Bakgrunn:  
 
Bjørn Frode orienterte litt om den daglige driften.  

- I januar avholdes en rekke årgangsmøter og seriepåmeldinger må foretas (barnefotball frist 

i februar).  

- Oppfølging av ubetalt treningsavgift for 2019 må gjennomføres. Eventuell innføring av 

gebyr og inkasso ble diskutert  

- Keepertrenere og keepertrening. Vi starter opp egne keepertreninger både på akademi og 

for aldergruppen 13-19 år.  

- Budsjett for fotballavdelingen ble oversendt HS innen fristen. Enkelte mindre korreksjoner 

ble gjennomgått. Lønn er klart største kostnadspost og følges nøye opp. Bjørn Frode 

fremmet forslag om en stilling som adm koordinator.  

- Stabæk avtalen, vi melder inn ønske om «vår» kamp (9. mai) og besøk fra Stabæk rett i 

forkant av kamp (Blaatime)  

- Cup avholdes i Telenor Arena i tiden 24-26. januar.  

  

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Fremfor å innføre purregebyr og inkassorutiner for innkreving av treningsavgift etterlyste styret økt 

bruk av superinvite/spond ved påmelding. Dette slik at økonomiprosessen blir effektivisert. Tom 

følger opp mot Sverre. 

Budsjett og lønnsbudsjett ble gjennomgått for å se om det er rom for ytterligere ansettelser nå. Det 

ble uttrykt bekymring for farten i endringsprosessen og at vi må se nærmere på prioriteringer av 

oppgaver og eventuell omdisponering av ressurser før vi tar stilling til flere ansettelser. Bjørn Frode 

ble bedt om å komme opp med topp 5-6 prioriterte oppgaver i tiden fremover. Per, Arnt og Tom 

følger opp. 

Når det gjelder Stabæk melder Bjørn Frode inn våre ønsker (etterskrift: utført. Det blir 

Brannkampen i september).  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14. jan kl 20 – 22.30 
Saksnummer 1-04 
Saksbehandler Tom 
Type sak Orientering 
Saksnavn Forberedelse til årsmøte og utarbeidelse av årsmelding   

Orientering 

Årsmøtet for fotball er planlagt avholdt 2. mars og skal følge klubbens retningslinjer. Likeledes 

skal det utarbeides årsmelding med frist for innlevering senest 9. mars.  
 
 
Styrets bemerkninger 

Styret ønsket å markedsføre årsmøtet slik at flest mulig ønsker å komme. Utover de rent formelle 

sakene må vi søke å lage et innhold som engasjerer. Tom lager et utkast til agenda som presenteres 

på neste styremøte. Dette må avklares før innkalling og markedsføring av møtet (etterskrift; frist 

for innkalling til årsmøte er 19. febr) 

Bjørn Frode lager utkast til årsmelding og har et første utkast til 1. febr 2020. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 14. jan kl 20 – 22.30 
Saksnummer 1-05 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 

 
Orientering 
 

Christine redegjorde for status i arbeidet. Møter avholdt og god med et par større bedrifter.  
 

Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 
 


