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Hovedstyremøte  
Torsdag 10.12.2020 kl. 1930 på Teams 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

47 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

48 Budsjett 2021 Sverre, Nikolai 

49 Status ØHIL idrettspark Sverre 

50 Innføring av proffkontrakter i ØHIL 
fotball (KEA) 

Tom, Arnt (fotballstyret) 

51 Diverse presiseringer Idrettsutvalget (Torunn) 

52 Møtekalender Sverre 

53 Eventuelt Elin, Sverre 

 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian, Torunn 
Forfall: Ingen 
 
Invitert: Administrasjonen, idrettene 
Tilstede: Tom (fotball), Arnt (fotball), Bjørn Frode (fotball), Andreas (bandy), Annette (håndball) 
 
 
Kalender: 
 
Fredag 11. desember kl. 1100 (Teams) 
Tirsdag 26. januar kl. 1930-2000 (Status ØHIL idrettspark) 
Torsdag 18. februar (årsregnskap 2020, endelig budsjett 2021) 
Torsdag 11. mars kl. 1930 (forberedelser til årsmøtet) 
Torsdag 25. mars kl. 1915 (etablering av nytt styre) 
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Møtedato 10.12.2020 

 

Saksnummer 47 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (29.10.2020) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling med saksunderlag (til de fleste sakene) til møtet 10.12.2020 er sendt ut pr mail.  
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 29.10.2020 og innkallingen til møtet 10.12.2020 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret


  

 3 

Møtedato 10.12.2020 

 

Saksnummer 48 

Saksbehandler Sverre, Nikolai 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2021 

Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er forslag til budsjett for 2021 og saksgjennomgang i budsjettmøtet 4. november.  
 
Budsjettet skal endelig vedtas på årsmøtet i mars.  
 
Oppsummert, samlet budsjett for klubben:  
 

 
 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Endeling gjennomgang av budsjettet gjøres i HS-møtet 18. februar.  
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Møtedato 10.12.2020 

 

Saksnummer 49 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status ØHIL idrettspark 

Orientering:  
 
Sverre orienterte kort om status på prosjektet.  
 
Nabovarsel 1 ble sendt ut 6. november. 
 
Informasjonsmøte ble avholdt 22. november. 
 
Oppdatert nabovarsel for byggesaken ble sendt ut 
9. desember. 
 
Oppdatert spillemiddelsøknad ble sendt inn 9. desember 

- Kostnadsoverslag, 37.8 MNOK 
- Inkl leieavtale med BK eiendom 35 år 
- Inkl driftstilskudd på 1.0 MNOK f.o.m 2022 
- Inkl avtale om kommunal forskuttering av 

mva og spillemidler (80% av 20 MNOK) 
 
Prosjektgruppa har hatt møter hver 14. dag, og målet er å ferdigstille et anbudsgrunnlag i løpet av januar.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 10.12.2020 

 

Saksnummer 50 

Saksbehandler Tom, Arnt (fotballstyret) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Innføring av proffkontrakter i ØHIL fotball (KEA) 

Orientering: 
 
Utviklingen innen kvinnefotball har vært formidabel de senere år og interessen fra både publikum og 
sponsorer har økt. Økonomiske midler tilført fra NFF/NTF har også som følge av dette økt, og i år 
kvalifiserte som kjent ØHIL til en resultatbonus på 150.000,- etter en flott 3.plass i årets serie.  
Vi har de senere år hatt en ambisjon om opprykk til Toppserien, men uten å klare å ta steget helt opp. Vi 
har imidlertid bygget sten på sten og stadig forbedret oss, samtidig som nåløyet om opprykk har blitt 
mindre som følge av omleggingen av 12 til 10 lag i Toppserien. Vi har som kjent ikke hatt noen form for 
spillerlønn frem til nå, til tross for at alle lag i Toppserien og enkelte lag i 1. div har praktisert dette i mange 
år. 
 
Vi ønsker å øke vår profesjonalisering for å ta det siste steget opp, og i den sammenheng ønsker vi å 
vurdere å innføre proffkontrakter på et mindre antall spillere i troppen. Dette vil i første rekke være jenter 
som er unge og talentfulle, og som vil ha en potensiell salgsgevinst. I dag kan disse jentene gå gratis til 
andre klubber, og konkurransen om de beste spillerne spisses som følge av at klubbene tilfører økte øk 
midler. Det er derfor naturlig for oss å vurdere det samme for å kunne være en attraktiv klubb for talentene 
på lik linje med klubber det er naturlig å sammenligne seg med. Fotballavdelingens økonomi har rom for en 
slik investering, og forhåpentligvis vil dette kunne gi en avkastning på sikt (1-2 år). Det er også viktig å 
presisere at vi vil få tilført økonomiske midler fra NFF/NTF ved et potensielt opprykk. En eventuell innføring 
av proffkontrakter vil ikke ha en størrelse som vil kunne representere en stor økonomisk risiko for klubben. 
Vår målsetning om å drive bærekraftig og med god økonomi står fast. 
 
Det er følgende argumenter fra fotballavdelingens ståsted ved å gi spillere godtgjørelse og proffkontrakter:  

1. Ved proffkontrakter er det nå marked for salg på flere hundre tusen på de fremste norske talentene 
(amatørkontrakter medfører ikke overgangssum) 

2. Vi kan være konkurransedyktige i et tøft rekrutteringsmarked. Vi vinner på de fleste faktorer (blant 
annet treningskultur, miljø og klubbrammer), men taper stort sett på økonomi.  

3. Våre fremste spillere velger å bli i ØHIL i stedet for å gå til en Toppserieklubb som kan gi 
proffkontrakt.  

4. Ved videresalg kan vi få igjen beløpene og mer til.  
5. Ved god tabellposisjon vil vi få resultatbonus 
6. Ved opprykk til Toppserien tilfaller det ca 2,5 millioner mer enn det gjør å ende som nr 3 i 

1.divisjon.  

 

Styrets bemerkninger: 
 
Dette er en viktig prinsipiell diskusjon som styret ønsker å diskutere i et eget møte. Ekstraordinært 
styremøte ble planlagt 11. desember.  
 
Etterord: Hovedstyrets tilbakemelding til fotballstyret ble sendt søndag13. desember for videre arbeid.  
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Møtedato 10.12.2020 

 

Saksnummer 51 

Saksbehandler Idrettsutvalget (Torunn) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Diverse presiseringer 

Bakgrunn:  
 
Under Idrettsutvalget siste møte 12.11.2020 ble det igjen diskusjoner om oppstart av de ulike sesongene, 
breddeidrett eller spesialisering innen barneidretten / ØHILs strategier/holdninger/verdier m.m. Dette er 
store spørsmål som Idrettsutvalget ønsker å løfte til hovedstyret. 
 
IU vil med dette utfordre Hovedstyret på en mer tydelig strategi/retning/holdning på hva ØHIL som 
breddeklubb skal være. (under gjengis innspill fra idrettenes styrer til Idrettsutvalgets møte)  
 
Hovedstyret må klart og tydelig si hva Øhil skal være, slik at vi alle kan forholde oss til det. Hvis Øhil 
sentralt bestemmer at Øhil skal være en breddeidrettsklubb og ikke kun en fotballklubb, må det komme 
tydelig frem i 7 klartekst, og ikke kun punktvis på power point presentasjoner som kan tolkes slik en vil. Det 
vil være enklere for oss å godta fotballaktivitet i vintersesongen hvis vi har en trygghet i at klubben ønsker å 
ta vare på alle idrettene, slik at vi slipper å bekymre oss for at fotballen skal "stjele" våre utøvere.  
 
Det er også viktig at daglig leder helt tydelig fremmer denne holdningen. Ikke minst er det også ekstremt 
viktig at alle trenere, både ansatte i klubben og foreldretrenerne på de yngre årgangene er fullstendig klar 
over og kommuniserer klubbens holdning til alle foreldre og utøvere. (Frykten for å rykke ned til et lag på 
lavere nivå hvis man ikke deltar på alle vinteraktiviteter i fotball starter nå lenge før de er over i 
ungdomsidretten). Det er og viktig at prinsippene som nå står nedfelt blir etterlevet og kommunisert på en 
god måte som ikke gir store rom for tolkning.  
 
Idrettsutvalget ønsker følgende spørsmål besvart av Hovedstyret:  
 

➢ Hvordan er det mulig å drive en breddeklubb som stadig går i retning av spesialisering av barn i 
yngre alder?  
 

Blir det tilbud om fotball året rundt for barneidretten kan det bli vanskelig å snu årgangene til å prøve ut 
flere andre idretter før de velger sin «hoved-idrett». Det er idrettsglede for flest mulige vi bør ta hensyn til 
og ikke de få som ønsker å spesialisere seg innen fotballen.  
 

➢  Hvilken retning skal vi gå?  
 

ØHIL må bestemme seg for om man ønsker sesongbasert idrett eller fri konkurranse idrettene imellom åre 
rundt. 

 
ØHIL skal ha flest mulig med lengst mulig. Det betyr at barna bør få testet seg litt i ung alder, og finne sin 
idrett. Dersom det blir for mye av en ting, for mye press for tidlig, foreldre/trener styrt og ikke egen erfaring, 
eller rett og slett at de ikke orker mer enn en idrett av gangen, blir det ikke lett for barna. Det er barna vi må 
ta hensyn til. Klubben bør ta dette ansvaret og legge til rette for at det blir enkelt å gjøre valget for 
foreldrene på vegne av barna. Fotball ønsker at barnet/foreldrene skal få et tilbud de ønsker, samtidig som 
fotball tilrettelegger for å delta på både og.  
Fotball oppfatter de andre idrettenes ønsker slik at idrettene som ikke er i sesong skal begrenses. Her 
henvises det til fotballens nye sportslige plan hvor barnelagene har fått mulighet for både cup, vintertrening 
og treningskamp utenfor egen hovedsesong og dette er vel en utvidelse og ikke en begrensning?  
 
Det er også ulik benevnelse/oppfattelse på aldersklasser og sesongstart for noen årganger, og dette kan 
kanskje være noe av problematikken/frustrasjonen mellom vinteridrettene og fotballen. Av den grunn 
mener flertallet av IUs medlemmer det er viktig å enes om dette. 
 

➢ Kan idrettene selv definere når en sesong starter for barneidrettene?  
 
 
Vedlegg: 
Idrettsutvalgets mandat: Prosjektoppdrag ØHIL rev 2. (ohil.no) 
Protokoll fra IU møte 12.11.2020: https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/12/Protokoll-12.11.2020-siste.pdf  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/05/Mandat-Idrettsutvalget_v25042019_v100-1.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/12/Protokoll-12.11.2020-siste.pdf
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Fotballs ønsker for vinteren 2020-2021: https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/12/Innspill-til-idrettsutvalget-
12.nov-2020-fra-fotballen.pdf 
 
Bandystyrets bekymring/svar på Fotballs ønsker for vinteren 2020-2021: https://ohil.no/wp-
content/uploads/2020/12/Bandystyrets-innspill-til-Idrettsutvalget-ang-fotball-sitt-onske-om-utvidet-tilbud-til-
vinterfotball-nov-2020_v2.pdf  
 
Bakgrunnsinformasjon (kort versjon) fra IK: https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/12/Bakgrunnsinformasjon-
til-sak-89-i-IU-Idretskoordinator-kortere-versjon.pdf  
 

Vedtak:  
 
Idrettsutvalgets vedtak av sportslige planer er gjeldende.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Selv om det var litt uklart hva som skulle vedtas, er det nyttig for hovedstyret med denne typen diskusjoner 
med jevne mellomrom, og en status på hva som rører seg i Idrettsutvalget.  
 
Vedtakene som er gjort i IU er gjeldende inntil nye vedtak gjøres. I saker der det ikke oppnås enighet kan 
disse løftes til behandling i hovedstyret, slik det er gjort ved noen anledninger tidligere.  
 
Hovedstyret ser at det i tiden som kommer må arbeides videre med nytt verdisett/strategi om 
implementeringen av dette.  
 
Bemerkning Sverre: Det er avdekket forvirring i idrettenes sportslige planer knyttet til barneidretten og 
hvilket tilbud de ulike idrettene gir. Det er ikke samsvar mellom definisjon på alder/skoleklasse og 
usikkerhet rundt sesonglengde (start/slutt). Noen omtaler skoleklasser og noen omtaler alder, noen bruker 
skoleår, og noen bruker kalenderår. Torunn rydder opp i dette sammen med idrettene, slik at vi i tiden foran 
oss vet at vi diskuterer de samme barna og ikke årganger over/under.  
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/12/Innspill-til-idrettsutvalget-12.nov-2020-fra-fotballen.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/12/Innspill-til-idrettsutvalget-12.nov-2020-fra-fotballen.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/12/Bandystyrets-innspill-til-Idrettsutvalget-ang-fotball-sitt-onske-om-utvidet-tilbud-til-vinterfotball-nov-2020_v2.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/12/Bandystyrets-innspill-til-Idrettsutvalget-ang-fotball-sitt-onske-om-utvidet-tilbud-til-vinterfotball-nov-2020_v2.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/12/Bandystyrets-innspill-til-Idrettsutvalget-ang-fotball-sitt-onske-om-utvidet-tilbud-til-vinterfotball-nov-2020_v2.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/12/Bakgrunnsinformasjon-til-sak-89-i-IU-Idretskoordinator-kortere-versjon.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/12/Bakgrunnsinformasjon-til-sak-89-i-IU-Idretskoordinator-kortere-versjon.pdf
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Møtedato 10.12.2020 

 

Saksnummer 52 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtekalender 

Bakgrunn:  
 
ØHIL årsmøte skal ihht til klubbens vedtekter avholdes innen utgangen av mars måned. Møtetidspunkter er 
planlagt i forhold til dette.  
 

Vedtak:  
 
Årsmøte:  
Torsdag 25. mars kl. 1800 
 
Styremøter:  
 
Ekstraordinært styremøte vedr proffkontrakter fotball: Fredag 11. desember kl. 11.  
 
Tirsdag 26. januar kl. 1930-2000 (Status ØHIL idrettspark) 
Torsdag 18. februar (årsregnskap 2020, endelig budsjett 2021) 
Torsdag 11. mars kl. 1930 (forberedelser til årsmøtet) 
Torsdag 25. mars kl. 1915 (etablering av nytt styre) 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 10.12.2020 

 

Saksnummer 53 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  

Årsmøtet 

Valgkomitéen er satt i sving. 

Inn mot Årsmøtet gjennomgår HS gjeldende organisasjonsmodell, og foretar eventuelle endringer som forslag til 
Årsmøtet.  
 

Styrets bemerkninger:  
 
 

 
 


