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Idrett Fotball 

 

Møtedato 27. april 2021 kl 19.30-

22.00 på klubbhuset/teams 

 

Innkalt; Ellen Bergene, Per Bryng, Christine Liaker Lindberg, 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 Fast sak; Status økonomi Tom/BF 15 min  

3 Fast sak; Info fra møter i HS, IU, AU ol 

• HS møtet 22. april 

 

Per/Tom 15 min  

4 Status og videre fremdrift pågående prosjekter; 

• ØHIL idrettspark, status finansiering  

• Organisering KEA/KEU, herunder 

proffkontrakter  

• Sesongbestemmelsene  

• Strategidokument, siste revisjon 

• Arrangementer 2021 

• Innkjøp biler 

• Garderober klubbhuset  

 

Diverse PL’er 2 t  

5 Fast sak; status sport 

• Bemanning/ressurser 

 

BF 15 min 

6 Eventuelt 

• Mulig samarbeid med AS Roma 

 15 min 

    

 

 
Neste møte:  
19. mai og 9. juni 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 27. april 2021 
Saksnummer 4-01 
Saksbehandler Tom 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  

 
Styret godkjente innkallingen. 

Referatet fra møtet 10.02.21 og årsmøtet 10.03.21 ble godkjent.  

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 27. april 2021   
Saksnummer 4-02 
Saksbehandler Tom/BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Status økonomi 
Bakgrunn:  
 

Regnskapsrapport pr Q1-21 ble gjennomgått. Fotballgruppen ligger foran budsjett, i hovedsak som 

følge av god påmelding til akademiet.  

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning og er samtidig spent på påmeldingen (antall spillere og 

høy/lav sats på treningsavgiften) som knytter seg til sesongen vi står foran. Tall vil foreligge ca 

30. april. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 27. april 2021    
Saksnummer 4-03 
Saksbehandler Ulike 
Type sak Orientering 
Saksnavn Info fra møter i HS, IU, AU ol 

Bakgrunn: 
 

Det ble gitt en kort oppsummering fra møtet i HS 22. april hvor Per og Tom deltok. Som en følge av 

økt aktivitet og flere pågående prosjekter ga HS uttrykk for at de ønsket å ha en tettere dialog med 

fotball i tiden fremover.  

Fotball ble bedt om å utrede forslag til en ny organisasjonsmodell for KEA som følge av vår ambisjon 

om opprykk til Toppserien. Se for øvrig kommentarer under neste agendapunkt. 

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 27. april 2021 
Saksnummer 4-04 
Saksbehandler Diverse prosjektledere 
Type sak Orientering 

Saksnavn Status og videre fremdrift pågående prosjekter 

Bakgrunn:  
 

• ØHIL idrettspark, status finansiering  

Sverre sin presentasjon fra HS møtet 22. april ble gjennomgått og diskutert. Styret hadde en rekke 

spørsmål, blant annet til fordelingsnøkkelen som var benyttet i forslaget. Styret ga sin tilslutning til 

at vi bidrar med inntil 2.5 MNOK i egenkapital for å realisere ØHIL idrettspark, dog under gitte 

forutsetninger. Per og Tom lager er forslag til svar som sendes på sirkulasjon blant styrets 

medlemmer før oversendelse til HS/daglig leder. 

• Organisering KEA/KEU, herunder proffkontrakter  

Det ble gitt en kort redegjørelse fra diskusjonen med HS. Arnt og Tom lager forslag til mandat. 

• Sesongbestemmelsene  

Det ble gitt en kort redegjørelse fra diskusjonen med HS. BF ferdigstiller rapporten fra 

spørreundersøkelsen, Per og Christine kvalitetssikrer. Rapporten sendes øvrige idrettsstyrer første 

uken av mai, og skal diskuteres i Idrettsutvalget 25. mai.  

• Strategidokument, siste revisjon, Utsatt 

• Arrangementer 

Det ble gitt en kort presentasjon av arrangementene som er planlagt fremover; Det vil bli en 

løpende vurdering om det enkelte arrangement kan gjennomføres utfra de til enhver tid gjeldende 

smittevernreglene. Styret påpekte viktigheten av å være tidlig ute med markedsføring/invitasjon for 

det enkelte arrangement og at det jobbes for å øke antall eksterne lag på våre cuper.   

• Innkjøp biler, utsatt 

• Garderober klubbhuset, utsatt 

Flere prosjekter ble utsatt som følge av mye tid medgått til diskusjonen rundt finansiering av ØHIL 

idrettspark. 

 
Styrets bemerkninger 

Se det enkelte prosjekt over. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 27. april 2021 
Saksnummer 5-05 
Saksbehandler BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Status sport 
Bakgrunn:  

 

• Bemanning/ressurser 

BF redegjorde for bemanningen på trenersiden, Det er noe mangel på kompetanse på lagsnivå, 

og det vil være behov for nye trenere fra august. Økt aktivitet (bl a SFO) medfører også økt 

behov. Rekruttering lokalt er alltid mest ønskelig med tanke på økonomi, tilgjengelighet og 

bygge opp lokalmiljø, men vi har utnyttet mulighetene maksimalt på kort sikt. Vi trenger flere 

trenere, og for å få dekket behovet både i akademitid og lagsnivå, så ser det ut til at ekstern 

rekruttering er nødvendig.  

 

Det er en omfattende jobb å være trener også utenom feltet. Det er mange henvendelser. Vi må 

bli bedre på å sette tydelige grenser på hvilke henvendelser man tar imot til hvilke tider. 

Samtidig så er det kun den ansatte treneren som er i stand til å gi gode nok svar til foreldre 

som lurer sportslige ting.  

Spørsmål til akademi skal gå til lotte@ohil.no, ikke til fotball@ohil.no.  

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret signaliserte at trenereressursene må fordeles slik at alle årganger og lag får god kvalitet på 

øktene og at spillerne opplever å bli sett. Det blir viktig å prioritere oppgavene i tiden fremover og 

minnet om at foreldrene/frivillige kan være en ressurs som kan bidra rundt lagene ved behov, også 

som trenere i ungdomsfotballen om de har relevant erfaring/kvalifikasjoner. Det er i den 

forbindelse viktig å klargjøre, om nødvendig spesifikt på den enkelte årgang, hvilke oppgaver som 

ønskes utført (tydeliggjøre roller). Styret ønsket å se påmeldingen til lagstreningen som forventes 

å foreligge ca 30. april slik at vi har nødvendig trygghet for inntektssiden, før eventuelle nye 

rekrutteringer.   
 

 
 
 
 
  

mailto:lotte@ohil.no
mailto:fotball@ohil.no
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 27. april 2021 
Saksnummer 6-09 
Saksbehandler  
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 
 

• Samarbeid med AS Roma  

Zeid redegjorde for kontakt med Morten Bredesen og mulighetene for et nærmere samarbeid 

både mhp avvikling av fotballskoler, cuper og utveksling av spillere.  

 
 

Styrets bemerkninger 

Styret var positiv til å vurdere et nærmere samarbeid med Bredesen og AS Roma. Zeid innhenter 

et forslag til samarbeidsavtale som oversendes styret for videre behandling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


