
 
 

 

 

Protokoll fra årsmøte 2019 for Øvrevoll Hosle IL 
 
Årsmøtet ble gjennomført elektronisk som følge av korona-epidemien.  
 
Opprinnelig dato for årsmøtet var 19.03 og innkalling og saksunderlag var gjort i henhold til klubbens vedtekter.  
 
Hovedstyret vedtok å endre form på årsmøtet, og innkalling ble publisert 10.05. Ingen nye saker ble meldt inn 
innen fristen. Siste frist for innspill til det elektroniske møtet var fredag 12. juni kl. 1800. Ingen innspill eller 
bemerkninger kom inn.  
 

1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 
Ingen til stede, og dette er godkjent i tråd med føringene fra NIF for gjennomføring av elektronisk årsmøte. 
 
Godkjent uten innvendinger. 
 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Godkjent uten innvendinger. 
 

3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
- Ingen dirigent, håndtering av dokumenter inn mot møtet og referat ble ivaretatt av daglig leder, Sverre 
Nordby 
- Annette Wisløff og Anniken Murstad ble valgt til å undertegne protokollen. 

 

4. ØHILs årsmelding 2019, tilgjengeliggjort på forhånd.  
 
Godkjent uten innvendinger. 
 

5. Revidert regnskap 2019 med revisjonsberetning, tilgjengeliggjort på forhånd. 
 
Godkjent uten innvendinger.  
 

6. Behandle forslag av saker 
 
Orienteringssak 1: ØHILs oppdaterte verdisett 
 
Orienteringssak 2: ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 
 
Orienteringssak 3: Æresmedlem utnevnt; HARALD JOA 

 

7. Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgifter 
 
Hovedstyrets forslag for 2021: 

 
- Æresmedlemskap: 0,- 
- Støttemedlem: 200,- 
- Aktivt medlem: 800,- 
- Familierabattert medlemskap: 1.300,- 
 
Bakgrunnen for at medlemskontingenten ble økt fra 2017 er en øremerking av midler til realisering av ØHIL 

https://ohil.no/skriftlig-arsmote/
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/06/2019_orienteringssak1.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/06/2019_orienteringssak2.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/06/2019_orienteringssak3.pdf


 

 

idrettspark kunstgress/kunstis. Det er hovedstyrets intensjon at dette er siste året med økt 
medlemskontingent, og at satsene skal reduseres til 2016-nivå fra 2022.  
 
Idrettenes aktivitetsavgifter:  
 
Idrettene gis fullmakt til å sette sine aktivitetsavgifter i tråd med egne vedtak på årsmøter/utvidede 
styremøter. Idrettene fastsetter sine aktivitetsavgifter basert på det som er av faktiske kostnader for 
lag/gruppe og inkluderer en forholdsmessig andel av idrettenes «felleskostnader». For å ivareta moderate 
aktivitetsavgifter for eldre lag/grupper, vil det kunne forekomme en viss subsidiering «nedenfra og opp». 
Dette forsvares ved klubbens målsetning om «flest mulig, lengst mulig» og at de yngre utøverne ved et 
senere tidspunkt vil bli behandlet på lik måte. 
 
Godkjent uten innvendinger. 
 

8. Budsjett 2020, tilgjengeliggjort på forhånd. 

 
Godkjent uten innvendinger. 
 

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan, tilgjengeliggjort på forhånd.  

 
Godkjent uten innvendinger.  

 

10. Valg av statsautorisert revisor 
 
PlusRevisjon 
 
Godkjent uten innvendinger. 

 
11. Valg 

 
Valgkomitéen har bestått av:  
 
Vibeke Stiansen (leder) 
Hanne Meldal 
Gjermund Ihler 
Ole Christian Braathen (vara) 
 
Valgkomitéens innstilling 
 
Hovedstyret:  
 
Elin Spjelkavik (leder) –1 år (ikke på valg) 
Rune Feltman (nestleder) – 2 år (gjenvalg)  
Nikolai Johns (økonomi) – 2 år (gjenvalg)  
Anders Bergland – 1 år (ikke på valg) 
Ingunn Berger Sæther – 1 år (ikke på valg) 
Christian Kjellby Nesset – 1 år (ikke på valg) 
Anniken Murstad (vara) 
Annette Wisløff (vara) 
 
Kontrollkomité: 
 
Christian Norløff 
John Lien 
 

  



 

 

Valgkomité: 
 
Vibeke Stiansen(leder) 
Hanne Meldal 
Gjermund Ihler 
Ole Christian Braathen (vara) 
 
Representanter til ting og møter i aktuelle organisasjonsledd: 
 
Undergruppenes styrer og hovedstyret får fullmakt til å velge sine representanter til det som er av aktuelle 
møter/samlinger for hver enkelt idrett og ØHIL som klubb. For de av idrettene som har gjort egne vedtak på sine 
årsmøter/utvidede styremøter, er disse gjeldene.  
 

Idrettenes styrer: 
 
Rollene i idrettenes styrer skal dekke oppgaver slik de er gjengitt i ØHILs organisasjonsplan og er til enhver tid 
oppdatert på www.ohil.no . 
 
Fotball:  
 
Leder og økonomi: Tom Brinck-Mortensen 
Arrangement: Tanja Borchgrevink Søsveen 
Barn og rekruttering: Per Bryng 
Ungdom/senior: Arnt Ellingsen 
Sponsor/marked: Christine Liæker Lindberg 
 
Rollene sportslig- og kommunikasjonsansvarlig ivaretas av ansatte ressurser. 
 
Håndball:  
 
Leder: Harald Joa 
Økonomi: Annette Rekanes 
Styremedlem: Erik Borthen 
 
Rollene som sportslig leder, rekrutterings- og kommunikasjonsansvarlig ivaretas av sportssjef Tobias Borthen (med 
møterett, men ikke stemmerett i styret) 
 
Soft/Baseball: 
 
Leder og kommunikasjon: Philip Tolloczko 
Anlegg: Henrik Andersen 
Sportslig leder: Sigmund Eldevik 
Økonomi: Clint Conrad 
Rekrutteringsansvarlig: Jeanne Yates 
 
Hopp/kombinert:  
 
Leder: Helge Evenstad 
Økonomiansvarlig: Håkon Inngjerdingen 
Rekrutteringsansvarlig: Rolf Hennum 
Kommunikasjonsansvarlig: Martin Sjølie 
 
Langrenn:  
 
Leder: Eilert Lund 
Sportslig ansvarlig og rekruttering: Heidi Vileid Gartner  
Økonomi: Niels Harald Ursin-Holm 
Kommunikasjon og idrettsutvalget: Ellen Christine Karlsen 
 

http://www.ohil.no/


 

 

Bandy:  
 
Leder: Eivind Thorne 
Økonomi: Andreas Dehlie 
Rekruttering: Jon Erlend Dahlen 
Kommunikasjon: Martin Rostrup 
Anlegg og utvikling: Erik Legernes 
Nestleder: Hildegunn Grønseth 
 
Alpin:  
 
Leder og kommunikasjon: Håkon Engebu 
Sportslig leder og rekruttering: Morten Vikanes 
Økonomi: Magnus Gard 

 
Alle valg godkjent uten innvendinger. 
 

Hosle, 19. Juni 2020 
 
 
 
 
………………………………...…………. 
Sverre Nordby (referent) 
 
 
 
 
………………………………...…………. 
Annette Wisløff 
 
 
 
 
………………………………...…………. 
Anniken Murstad 


