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Idrett Fotball 

 

Møtedato 15 okt 2020 kl 19.30-

22.00 på klubbhuset 

 

Innkalt; Per Bryng, Tanja Søsveen, Arnt Ellingsen, Tom Brinck-Mortensen, Bjørn Frode Strand 

 

Innmeldt fravær; Christine Liaker Lindberg 

 

 

Saksnr Sak Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og forrige referat 

 

Tom 5 min 

2 Gjennomgang av regnskap pr 31.08.2020 

 

Tom 15 min 

3 Anlegg 

Status prosjekt KG/KI Hoslebanen  

- Dato overgang (beslutning) 

 

Tom 15 min 

4 Diverse sportslige saker, herunder  

- Status strategi toppfotball (BF) 

- Diverse Sport 

-  

BF 1 t 

5 Oppfølging fra forrige møte; ØHIL verdier 

og videre arbeid med strategi, status 

 

Tom/BF 15 min 

6 Oppfølging fra forrige møte; 

Kommunikasjon med medlemmene, status 

kommunikasjonsplan 

 

Christine/BF 15 min 

7 Eventuelt  

- Evaluering av årgangstrenere 

- Oppstart budsjettprosess 2021 

 

 

Tanja 

 

 

 
Neste møter; onsdag 25. nov kl 19.30. og tirsdag 12. jan 2021 kl 19.30 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 15. okt  
Saksnummer 6-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  

 
Styret godkjente innkalling. 

 

 
Styrets bemerkninger: 
Referatet fra møtet 26.08 ble godkjent. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 15. okt   
Saksnummer 6-02 
Saksbehandler  
Type sak Orientering 
Saksnavn Gjennomgang av regnskap 

Bakgrunn:  
 

Det ble gitt en kort redegjørelse for regnskapet for fotball pr 31.08.2020. Økonomien til 

fotballavdelingen er tilfredsstillende og prognosen for året som helhet ser bra ut.   

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 15. okt   
Saksnummer 6-03 
Saksbehandler  
Type sak Beslutning 
Saksnavn Anlegg 

Bakgrunn:  
 

Det ble gitt en kort redegjørelse for status i prosjekt Hosle KI/KG. 

 

Formuleringen til avtaletekst som regulerer overgang mellom fotball og bandy ble fremlagt og 

diskutert.    

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret ga sin tilslutning til det forelagte forslaget til avtale, dog uten de siste 

tilleggskommentarene. Styret mener at det er godt nok som underlag for oppstart og idriftsetting 

av banen, og inntil begge idrettene har opparbeidet seg ytterligere driftserfaringer.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 15. okt 
Saksnummer 6-04 
Saksbehandler Tom 
Type sak Orientering 

Saksnavn Diverse sportslige saker 

Bakgrunn:  
Gjennomgang av diverse sportslige saker, herunder  

- Strategi toppfotball (oppfølging etter samlingen i sept) 

Medlemmene støtter målet om opprykk dersom   

• det ikke medfører at andre lag må finansiere a-laget  

• a-laget i fremtiden har en høy andel av lokale spillere 

• klubben lager et spillerutviklingsløp som gjør at vi utvikler nettopp lokale spillere til 

eget a-lag 

Viktig å kartlegge hva som kreves for å rykke og opp og hva som kreves for å bli i Toppserien. 

Spillerlønninger er det mest avgjørende. I tillegg er infrastruktur, f.eks lokaler for sponsorer, 

møterom, bespisning, med mer.  

 

- Samarbeidet med SFO 

Vi har nå samarbeid med Eikeli, Hosle og Bekkestua skole som medfører at vi har 

fotballtreninger i skolens SFO-tilbud. Dette er et tiltak i forlengelse av målet om «flest mulig».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 15. okt 
Saksnummer 6-05 
Saksbehandler Diverse  
Type sak Orientering 
Saksnavn ØHIL verdier og videre arbeid med strategi 
Bakgrunn:  
 
Det ble diskutert videre prosess og fremdrift ifm implementering av verdier og videre arbeid med 
overordnet strategi.  Hovedstyret har bedt om at idrettene gir en tilbakemelding på verdiarbeidet i 
neste HS møte. 
 
 
Styrets bemerkninger 

Styret er opptatt av at verdiene våre skal være styrende og angi retning for alle vår aktivitet, fra 

dialog og møter med foreldrene, på feltet med spillerne og at trenerkorpset er gode ambassadører i 

tråd med verdiene. BF lager et utkast til presentasjon til HS møtet i slutten av oktober. BF og Tom 

deltar på møtet.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 15. okt  
Saksnummer 6-06 
Saksbehandler Tom 
Type sak Orientering 
Saksnavn Kommunikasjon med medlemmene  

Bakgrunn:  
Vi må bli flinkere til å ha god kommunikasjon med våre medlemmer, både via web og gjennom 
andre kanaler.  
 

Saken ble utsatt til neste møte grunnet Christine sitt fravær. 
 
 

Styrets bemerkninger 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 15. okt 
Saksnummer 6-07 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 

 
Orientering 
 

- Evaluering av årgangstrenere 

De har ikke vært like synlige på alle årganger. Dette er vi klar over, og noen av utfordringene 

har vært at vi har hatt treninger på ulike steder med samme kull. Vi skal gjøre en undersøkelse 

som vil finne ut mer om hvordan det har vært for lagledere og trenere i barnefotballen i år.   

- Kommende møter er onsdag 25. nov kl 19.30 og Tirsdag 12. jan kl 19.30 
 

 

Styrets bemerkninger 

Styret synes at evaluering av vår aktivitet er viktig med tanke på videre utvikling og kontinuerlige 

forbedringer. Adm ble bedt om å ta en gjennomgang av spørsmålsskjemaet som sendes 

medlemmene etter endt sesong.  
 

 
 


