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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. okt 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; Ellen og Christine (sak 4 vedr toppfotballen) og Per  

 

 

Saksnr Sak Ansvarlig Tid (est) 

1 Godkjenning av innkalling og forrige referat 

 

Tom 5 min 

2 Fast sak; Status økonomi 

 

Tom/BF 5 min  

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

 

Per/Tom/BF 15 min  

4 Status og videre fremdrift pågående prosjekter; 

• Toppfotball  

• Diverse anleggsprosjekter 

o Hosletoppen 

Diverse PL’er 15 min  

5 Arrangementsplan for 2022, oversikt over 

årganger med tilhørende dugnadsansvar 

 

Ellen/BF 30 min 

6 Fast sak; Sportslig aktivitet 2022, herunder 

budsjett   

• Oppgaver til heltidsansatte  

• Totalbeskrivelse av behov 2022 (årsverk) 

• Nye områder og prioriteringer 

• Treningsavgifter og tilbud 

 

BF 1 t 

7 Eventuelt 

• Møte med toppfotballstyret 20. 

okt  

 15 min 

    

 

 
Neste møte:  
Mandag 15. nov kl 19  

Mandag 10. jan 22 kl 19 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. okt 2021 
Saksnummer 7-01 
Saksbehandler Tom 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  

 
Styret godkjente innkallingen. 

Referatet fra møtet 06.09.21 ble godkjent.  

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. okt 2021 
Saksnummer 7-02 
Saksbehandler Tom/BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Status økonomi 
Bakgrunn:  
 

Regnskapet pr aug 2021 ble gjennomgått. Fotball styrer mot et overskudd i 2021. Dette skyldes i 

hovedsak flere spillere som har betalt treningsavgift, samt høyere aktivitet på akademiet enn 

budsjettert. Vi har også hatt et noe redusert kostnadsnivå bl a halv lagsavgift til kretsen. 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. okt 2021 
Saksnummer 7-03 
Saksbehandler diverse 
Type sak Orientering 
Saksnavn Info fra møter i HS, IU, AU ol 

Bakgrunn: 
 

Det ble gitt en kort redegjørelse fra siste IU og AU møter.   

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. okt 2021 
Saksnummer 7-04 
Saksbehandler Diverse prosjektledere 
Type sak Orientering 

Saksnavn Status og videre fremdrift pågående prosjekter 

Bakgrunn:  
 

• Toppfotball 

Det har vært en stor utvikling innen kvinnefotballen de senere år, og det er krevende å beholde 

plassen i toppfotballen uten å øke budsjettene i årene fremover. Vi har hatt et lavt budsjett 

sammenlignet med våre konkurrenter. Inngåelse av medieavtalen vil kunne gi økt tilskudd fra TFK 

fra 2023. På sikt er det et mål at toppfotballen skal være selvfinansierende. Våre spillere har blitt 

kontaktet av andre klubber, og vi ser behov for å inngå proffkontrakter med et fåtall spillere. Det er 

behov for å starte rekruttering og ansettelsesprosessen for 2022 sesongen nå. 

• Anlegg  

Det ble gitt en kort redegjørelse rundt status ØHIL idrettspark og innspill til Anleggsplanen for 

2023-26 ble gjennomgått. Arbeidsplasser og møterom på ny etasje på klubbhuset, samt skisse for 

mulig løsning for Hosletoppen ble presentert. Nåværende grusbane er for liten til å kunne bli en 

11’er bane eller to 7’er bane hva angår tildeling av spillemidler. Det planlegges derfor å avgi deler 

av dagens grus til to beachhåndballbaner, samt å etablere en 9’er fotballbane med tilhørende 

oppvarmingsfelt/keepertreningsfelt, se vedlagte skisse. 

 

Styrets bemerkninger 

På bakgrunn av forslaget om å etablere et eget toppfotballstyre er det behov for et økonomisk tilskudd 

for å gi det nye styret egne budsjettmidler i en oppstartsfase. Fotballstyret ga sin tilslutning til de 

skisserte aktivitetene i toppfotballen under følgende forutsetninger; 1) et økt tilskudd til toppfotballen 

skal ikke medføre at barn og ungdom får et dårligere sportslig tilbud og 2) fotball skal holde 

sommertreningsavgiften for 2022 uendret fra 2021. 

Styret ga sin tilslutning til de skisserte forslagene til den presenterte anleggsplanen. Dette sendes 

inn til kommunen for kommende planperiode. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. okt 2021 
Saksnummer 7-05 
Saksbehandler Ellen/BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Arrangementsplan 2022 
Bakgrunn:  

 

Plan for arrangementer med tilhørende årganger ble presentert.  

 

 

 

 
Styrets bemerkninger 
 
Saken ble utsatt 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. okt 2021 
Saksnummer 7-06 
Saksbehandler  
Type sak Orientering 
Saksnavn Sportslig aktivitet 2022, herunder budsjett 
 

Utviklingsansvarlig på jentesiden, Zeid, var invitert for å gi en presentasjon av en typisk 

hverdag/ukesyklus for en heltidsansatt trener i ungdomsfotballen. Han viste til målene som var satt på 

de ulike nivåene/årgangene i klubben og gjennom TKS (toppklubbstandard) og at dette var krevende 

målsetninger å levere på for en trener. Tilbudet som tilbys de enkelte lag og spillere er naturlig nok 

også veldig differensiert. Det ble vist eksempler på hvordan våre verktøy innen både videoanalyse og 

tilbakemelding og oppfølging av enkeltspillere (XPS) fungerer og brukes i klubben. Dette er 

tidkrevende aktiviteter, og som kommer i tillegg til forberedelser og gjennomføring av treninger på 

feltet. Erfaringene så langt er at til tross for store årganger på jentesiden er det vanskelig å få opp egne 

spillere til våre seniorlag på øverste nivå. Videre har vi gjort erfaringer at det er ikke ønskelig at 

hovedtrener på årgang også innehar rollen som årgangsansvarlig da dette blir for omfattende. BF viste 

videre en oversikt over ønskede ressurser inn mot 2022 sesongen.  

 

 
 

Styrets bemerkninger 

 

Styret var imponert over det arbeidet som blir lagt ned på jentesiden. Når det gjelder bruk av 

videoanalyse og XPS er det viktig at dette blir tilpasset modningsnivå og alder, samt nivå.  

Styret var også opptatt av å få med frivillige/foreldre i aktuelle roller rundt trenerne da dette 

erfaringsmessig gir økt entusiasme rundt laget og at flere spillere fortsetter lengere. Videre ble det 

diskutert i hvilken grad brukerne (foreldre og spillere) etterspør det tilbudet vi tilbyr på jentesiden og 

om vi klarer å gi et tilsvarende tilbud på guttesiden. Et alternativ er å gi tilbudet, og la den enkelte og 

ivrigste velge selv. 

Når det gjelder ønskede ressurser i 2022 er det naturlig å se dette i sammenheng med totalt 

aktivitetsnivå og budsjett for 2022. I første omgang er det viktig å reengasjere eksisterende trenere.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. okt 2021 
Saksnummer 7-07 
Saksbehandler  
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 
 

Arnt, Per og Tom deltar i møtet med toppfotballstyret 20. okt. 
 

Styrets bemerkninger 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


