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Idrett Fotball 

 

Møtedato 6. sept 2021 kl 19.30-22.00 

på klubbhuset 

 

Innkalt; Ellen Bergene, Per Bryng, Christine Liaker Lindberg, Arnt Ellingsen, Tom Brinck-

Mortensen, Bjørn Frode Strand 

 

Innmeldt fravær;  

 

 

Saksnr Sak Ansvarlig Tid (est) 

1 Godkjenning av innkalling og forrige referat 

 

Tom 5 min 

2 Fast sak; Status økonomi 

 

Tom/BF 30 min  

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

 

Per/Tom/BF 15 min  

4 Status og videre fremdrift pågående prosjekter; 

• Organisering KEA/KEU, herunder 

proffkontrakter  

• Diverse anleggsprosjekter 

• Strategidokument 

Diverse PL’er 45 min  

5 Fast sak; Stemningsrapport/status sport 

• Personal 2022, herunder bruk av frivillige  

BF 1 t 

6 Eventuelt  15 min 

 • Avtale videre møteplan   

 

 
Neste møte:  
Mandag 11. okt (uken etter høstferien) kl 19  

Mandag 15. nov kl 19  

Mandag 10. jan 22 kl 19 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 6. sept 2021 
Saksnummer 6-01 
Saksbehandler Tom 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  

 
Styret godkjente innkallingen. 

Referatet fra møtet 19.05.21 ble godkjent.  

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 6. sept 2021 
Saksnummer 6-02 
Saksbehandler Tom/BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Status økonomi 
Bakgrunn:  
 

Regnskapet pr Q2 2021 ble gjennomgått. Foreløpig resultat er langt foran budsjett, som i hovedsak 

skyldes periodiseringseffekter av treningsavgiften for både sommer og vinter. Prognosen for året 

indikerer at inntektene vil overgå budsjett som følge av en økning i antall spillere ift budsjettert. I 

tillegg har vi pt også reduserte kostnader. Totalt styrer fotballavdelingen mot et resultat over budsjett 

for 2021. 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
 

 
  



  

4 

 

Idrett Fotball 

 

Møtedato 6. sept 2021 
Saksnummer 6-03 
Saksbehandler diverse 
Type sak Orientering 
Saksnavn Info fra møter i HS, IU, AU ol 

Bakgrunn: 
 

Det ble gitt en kort redegjørelse fra AU møtet 24. august, HS møtet 25. aug og IU møtet 26. aug. 

AU møtet omhandlet i hovedsak innspill til prosjekter til kommunens anleggsplan for 2023-2026. 

Fotball har meldt inn kunstgress på Hosletoppen, samt kontorplasser/arb plasser for ansatte.  

HS møtet var oppfølging av tidligere dialog rundt organisering av KEA (se egen sak under) og IU 

møtet behandlet videre diskusjoner rundt utvalgets mandat, sesongbestemmelser og innledende 

tanker om sportsplaner for idrettene som er hovedsak på neste møte i september.   

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 6. sept 2021 
Saksnummer 6-04 
Saksbehandler Diverse prosjektledere 
Type sak Orientering 

Saksnavn Status og videre fremdrift pågående prosjekter 

Bakgrunn:  
 

• Organisering KEA/KEU, herunder proffkontrakter. Prosjektgruppen leverte sin innstilling rett 

før sommerferien og med en felles innstilling om at satsingen burde skilles ut som egen 

avdeling i klubben. Det jobbes med å få et eget toppfotballstyre og leder samt 2 medlemmer er 

på plass. Det er viktig at det videre arbeidet er forankret i både Hovedstyret (HS) og 

fotballstyret i tiden fremover. Styret var spesielt opptatt av følgende forhold; 

o Viktigheten av å bygge bro mellom begge fotballavdelingene 

o Må få frem helheten. Hva betyr det for klubb, spiller, foreldre og økonomi 

o Toppfotball svarer ut HS spørsmålene 

o Felles forankring mot HS og klubben forøvrig 

o Kommunikasjon, formulere 4-5 punkter for «hvorfor» skille ut i egen avdeling. Vi er 

fremdeles en klubb. | 

• Anlegg, det ble gitt en kort redegjørelse rundt status ØHIL idrettspark og Eikeli kg.    

• Strategidokumentet, naturlig å dele dette opp i to deler, i hhv fotballavdeling og 

toppfotballsatsing 

 
Styrets bemerkninger 

Se det enkelte prosjekt over. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 6. sept 2021 
Saksnummer 6-05 
Saksbehandler BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Status sport 
Bakgrunn:  

 

BF redegjorde omkring ressurssituasjonen i dag og behov fremover mot 2022. Det ble lagt frem 

forslag om å rekruttere to nye stillinger som hhv barnefotballansvarlig og ungdomsansvarlig. 

 

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret er som tidligere signalisert opptatt av å prioritere oppgavene. For å komme videre i dette 

arbeidet ønsker styret at det lages en matrise som klargjør roller, oppgaver og tidsbruk til 

nåværende heltidstrenere, samt rollene til foreldrene/frivillige rundt lagene.  

Basert på planlagt aktivitetsnivå rundt spesielt SFO og akademiet, ser vi at det tidvis er et stort 

behov for trenere som kan stille opp allerede fra kl 14 på ettermiddagene. Dette er krevende å få til 

for skoleelever/ungdomstrenere. I tillegg opplever vi at nåværende årgangsansvarlig får kollisjoner 

med lagstreninger for eldre kull og vi ønsker derfor at oppfølgingen av spesielt barnefotballen 

styrkes. Administrasjonen gis derfor fullmakt til å rekruttere en ny trener til rollen som 

barnefotballansvarlig.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 6. sept 2021 
Saksnummer 6-06 
Saksbehandler  
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 
 

• Klubbklær til foreldretrenere 

• Bekkestua/Jar, Rekruttering på skolene.  

 

 
 

Styrets bemerkninger 

Styret ga sin tilslutning til at det utarbeides et forslag til en klespakke for foreldretrenere. Ansvar BF. 

Utstyrsavtalen med Macron ble etterlyst (etterskrift; kopi er oversendt til styret).  

I tillegg må arbeidet med neste års draktbestilling intensiveres, herunder avklaring rundt sponsorer. 

Ansvar; Christine følger opp mot Håvard. 

Styret tok orientering om tall vedrørende rekruttering fra Bekkestua og Jar barneskoler til etterretning. 

Skolene er sårbare for «lekkasjer» til henholdsvis Haslum og Stabæk. Styret oppfatter at de aktuelle 

skolene faller naturlig innenfor ØHIL-området, og anbefalte at administrasjonen sammen med Sverre 

ser på forsterkede eller andre tiltak for å sikre god rekruttering fra disse skolene, da dette også er et 

klubbanliggende.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


