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Hovedstyremøte  
Torsdag 03.06.2021 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

41 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin, Sverre 

42 Status håndball Harald (håndball) 

43 Kort oppdatering fra anleggsutvalget Anders, Sverre 

44 Kort oppdatering fra idrettsutvalget Annette, Sverre 

45 Oppdatert mandat idrettsutvalget Annette, Sverre 

46 Oppdatering av idrettsstyrene Sverre 

47 Status ØHIL idrettspark og likviditetsanalyse Sverre 

48 Tilleggsfinansiering/innsamling ØHIL 
idrettspark 

Sverre, Anders 

49 Ekstraordinært årsmøte Sverre 

50 Møtekalender resten av året Sverre 

51 Eventuelt Elin, Sverre 

 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Nikolai, Anders, Christian, Annette, Harald, Sverre 
 
Invitert: Kristoffer, Henrik, idrettene 
 
Tilstede: Elin, Rune, Christian, Annette, Henrik, Kristoffer, Harald (hån), Eivind (ban), Sverre 
Forfall: Anders, Nikolai 
 
Kalender: 
 
Onsdag 25. august (regnskap Q1) 
Torsdag 16. september kl. 1900 (samkjørt med idrettsutvalget) 
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Møtedato 03.06.2021 

 

Saksnummer 41 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (03.05.2021) er sendt på mail (ikke publisert i påvente av framdrift i 
prosjektet «ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis»).  
 
Innkalling med saksunderlag til møtet 03.06.2021 er sendt ut på mail.   
 

Vedtak: 
 
Protokollen fra møtet 03.05.2021 og innkallingen til møtet 03.06.2021 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.06.2021 

 

Saksnummer 42 

Saksbehandler Harald (håndball) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status håndball 

Orientering:  
 
Harald presenterte status i ØHIL håndball. Noen av hovedpunktene:  
 

- Det har vært veldig positivt å få inn Tobias som ansatt sportssjef. Samarbeidet med styret og 
ledergruppen er veldig bra.  

 
- Til tross for pandemien har ØHIL håndball hatt en stor tilvekst det siste året (ca 100). Vi har hatt 

aktivitet i store deler av perioden, og utendørs når hallen har vært stengt.    
 

- Hallkapasiteten er fortsatt den største utfordringen. Det jobbes på flere nivåer for å sikre dette, 
både konkret/kortsiktig for treningstider i hallen som åpner på Eikeli i høst, men også i forhold til 
kriteriesettet som er utgangspunktet for fordelingen av treningstider.  
 

- Det er utfordrende å få på plass nye ressurser i styret og ledergruppa. Inn mot neste sesong 
vurderes det løsninger der ansvarsoppgaver legges på årgangene.  
 

- Antallet aktive i barnehåndballen er stor, men i ungdomsalderen er det vanskeligere å beholde 
spillerne, noe som er «normalt» i hele håndball-Norge. Det er dialog med andre klubber, som også 
erfarer det samme.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.06.2021 

 

Saksnummer 43 

Saksbehandler Anders, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Kort oppdatering fra anleggsutvalget 

Orientering:  
 

Kort info fra møtet i anleggsutvalget 1. juni. Her er protokollen fra møtet.  
 
Hovedsak var aktuelle prosjekter inn mot den kommunale anleggsplanen 2023-2026, som har søknadsfrist 1. 
november. Foreløpige aktuelle prosjekter:  

 

ØHIL idrettspark: Takløft på sørenden av klubbhuset / ny stadionbygning 
 

Hosletoppen idrettspark: 2-3 beachhåndballbaner, kunstgress (40x60 m) tilrettelagt for naturis på vinteren og 
barmarkstrening for langrenn etter sesongslutt for barnefotballen.  

 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 

 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/06/Protokoll_au_01062021_vf.pdf
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Møtedato 03.06.2021 

 

Saksnummer 44 

Saksbehandler Annette, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Kort oppdatering fra idrettsutvalget 

Orientering: 
 
Idrettsutvalget hadde sitt første møte etter årsmøtet 25. mai. Her protokollen fra møtet.  
 
Utvalget ble delvis konstituert med nye medlemmer, inkl med Annette som leder og HS’ representant. Ikke 
alle idretter har på plass faste styremedlemmer til utvalget, ettersom dette ble et oppdatert tillegg i klubbens 
organisasjonsmodell. Det ble påpekt hvor viktig dette er for kontinuiteten i arbeidet i utvalget.  
 
Det ble i møtet gitt diverse info fra daglig leder og idrettskoordinator, og det var en god diskusjon rundt 
fotballens ønske om et utvidet tilbud. Inn mot det neste møtet i IU, der de sportslige planene skal revideres, 
vil det jobbes videre med å finne gode løsninger som reduserer frafall, herunder muligheter som kan gis til 
de barna som kun driver med en idrett. Diskusjonen rundt dette var konstruktiv og god.  
 
I møtet ble ØHILs oppdaterte verdisett diskutert, og det er ønskelig med en god og grundig prosess rundt 
hva vi vil legge i «Flest mulig, lengst mulig», som er ØHILs visjon. Dette arbeidet tenkes påstartet i det 
neste møtet i IU.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret synes det er kjempebra at IU jobber med visjonen og verdisett og hvordan vi skal gi dette innhold 
i ØHIL. Annette legger inn et ekstra møte i IU torsdag 16. september. Oppsatt møte 26. august blir da viet til 
arbeidet med visjon og verdisett, og møtet i september blir viet årlig revisjon av sportslige planer.  
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/05/IU_250521_protokoll.pdf
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Møtedato 03.06.2021 

 

Saksnummer 45 

Saksbehandler Annette, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppdatert mandat idrettsutvalget 

Bakgrunn:  
 
Idrettsutvalgets mandat trenger en oppdatering, først om fremst knyttet til strukturelle endringer.  
 
Oppdatert forslag fra Annette og Sverre ble gjennomgått i IU, og i etterkant av møtet sendt ut til IUs 
representanter for eventuelle innspill. (Vedlagt sakspapirene).  
 
Innspill fra idrettene ble gjengitt, med enighet om at forslag til nye endringer kan komme senere (etter IUs 
prosess rundt visjon og verdisett).  
 

Vedtak: 
 
Foreslått mandat godkjennes, i tillegg skal IUs gjeldende «sesongbestemmelser» fra 2019 legges inn i 
mandatet.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Etterord (Sverre): Oppdatert mandat er publisert 
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Møtedato 03.06.2021 

 

Saksnummer 46 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppdatering av idrettsstyrene 

Bakgrunn:  
 
Ved en feiltakelse ble det oversendt feil i valgkomitéens innstilling for oppdatert styre i ØHIL 
softball/baseball. Nytt styre, slik det ble behandlet på idrettens årsmøte/utvidede styremøte skal være:  
 

Leder: Philip Tolloczko tar gjenvalg.  
Sportsjef: Sigmund Eldevik tar gjenvalg.  
Økonomi: Clint Conrad tar gjenvalg 
Rekruttering: Jeanne Yates tar gjenvalg 
Anlegg: Henrik Andersen tar gjenvalg 

 
Etter årsmøtet har bandystyret besluttet å gjøre endringer i sitt styre.  
 

Leder: Andreas Weidemann Hertzenberg 
Økonomiansvarlig: Andreas Dehlie 
Leder sportsligutvalg og representant i IU: Eivind Thorne 
Rekrutteringsansvarlig: Jon E Dahlen 
Kommunikasjonsansvarlig: Eivind Thorne 
Anleggsutvalget: Erik Legernes 
Dugnader, salg av utstyr, inntekter: Martin Rostrup 
 

Vedtak: 
 
Idrettsstyrene kan arbeide med disse rollene inntil de formelt blir forankret i et årsmøte. Ved vedtak om å 
avholde et ekstraordinært årsmøte i juni (sak #49), legges oppdatering av idrettsstyrene inn som egen sak.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.06.2021 

 

Saksnummer 47 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status ØHIL idrettspark og likviditetsanalyse 

Orientering: 
 
Status om prosjektet ble gikk fra Sverre i møtet. Vi venter fortsatt på rammetillatelsen, som forventes i løpet 
av kort tid. Planavdelingen i kommunen har jobbet med saken de siste 2 ukene.  
 
Vedlagt sakspapirene (V5) lå en enkel likviditetsanalyse for 2021 og 2022.  
 
Inntatt er anleggsprosjektene ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis, Eikeli idrettspark og løpende 
driftsbudsjett.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.06.2021 

 

Saksnummer 48 

Saksbehandler Anders, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Tilleggsfinansiering/innsamling ØHIL idrettspark 

Orientering: 
 
Sverre har hatt et konstruktivt møte med supporterklubben. De ønsker å bidra til å ferdigstille et komplett 
idrettsanlegg. De ønsker å gi av oppsparte midler (begrenset oppad til 750.000,-). Støtten gis som en 
«krone for krone»-ordning, der de matcher alle beløp vi samler inn den kommende tiden. Midlene skal gå til 
mediatårn og/eller garasjebygningen, som begge ligger utenfor det som er berettiget spillemidler.  
 
Sverre ønsker å benytte anledningen til en aksjon via Sparebank1/Spleis («Alle henda», vedlegg 6). Her er 
også gode tiltak i perioden fram til fristen 13. juni i tillegg er med i vurderingen av ukesvinnere (10’) i tillegg 
til at de skal dele ut 10 MNOK til gode formål etter endt periode. En slik aksjon iverksettes dersom vi får på 
plass rammetillatelsen, og vil være et supert momentum for en siste innsats/innsamling fra nærmiljøet.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret støtter oppunder en slik aksjon for å ferdigstille et komplett anlegg. Inntektsgruppen intensiverer 
arbeidet mot de som tidligere har vært positive til å støtte prosjektet.  
 
Sverre holder i Spleis-kampanjen og sammen med flere gjør gode koordinerende tiltak i en aksjonsperiode 
etter at rammetillatelsen er på plass og fram til St. Hans. 
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Møtedato 03.06.2021 

 

Saksnummer 49 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Ekstraordinært årsmøte 

Bakgrunn:  
 
Klubbens årsmøte er klubbens øverste myndighet og skal blant annet avgjøre 
 
- Medlemskontingent 
- Låneopptak  
- Valg til styrer og utvalg 
 
Årsmøtet avholdt i mars 2021 vedtok å gå tilbake til tidligere satser (som i 2016), etter forslag fra 
hovedstyret. Ettersom prosjektet ØHIL idrettspark har blitt noe dyrere enn tidligere anslått, vurderer daglig 
leder det til at de siste årenes ordning (2017-2021) med å avsette midler til prosjektet videreføres i 2022.  
 
Basert på utviklingen av ØHIL idrettspark, vi det i en periode være utfordrende likviditetsmessig. Dette på 
bakgrunn av at endelig utbetaling av spillemidler og mva gjøres etter at prosjektene er ferdigstilt.  
 
Basert på feil innstilling fra valgkomitéen (sak #46) og ønske om oppdatert styre i en av idrettene, er det fint 
å få ryddet opp i dette formelt.  
 
Hovedstyret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel.  
 

 

Vedtak: 
 
Hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte mandag 21. juni. Årsmøtet vil avholdes på Teams.  
 
Agenda:  
 
- Medlemskontingent, lik som 2021-nivå i 2022 
- Låneopptak, rammelån på 5 MNOK 
- Valg av styret til ØHIL softball/baseball og ØHIL bandy 
 
Sverre ferdigstiller saksunderlag og innkaller senest 7. juni.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er viktig at saksunderlaget for låneopptaket er tydelig og klart viser at dette er et midlertidig lån som 
sikrer likviditet i perioden, samt at lånet forpliktes av daglig leder og styreleder på vegne av klubben.  
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Møtedato 03.06.2021 

 

Saksnummer 50 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtekalender resten av året 

Bakgrunn:  
 
Forslaget er basert på en plan som passer bra med øvrig aktivitet i klubben.  

 

Vedtak: 
 
Onsdag 25. august kl.1930 
Torsdag 16. september kl. 1900 (samkjørt med idrettsutvalget) 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Videre møteplan avklares utover høsten.  
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Møtedato 03.06.2021 

 

Saksnummer 51 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Ingen saker 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


