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Protokoll fra årsmøtet i ØHIL Håndball 2022 
Dato: 08.03.2022 

Tid: Kl. 18:00 – 19:30 

Sted: Salen, Klubbhuset (Bispeveien 69, 1362 Hosle). 

Til stede:  

Harald Joa, Erik Borthen, Vibeke Sending, Odd Vegge, Thor Elias Heggum, Caroline G. 
Pedersen, Magnus Tennøe, Tobias Borthen, Wenche E. Meisingset (J2012), Inge Hopen 
(G2007) & Torunn Kvitli.  

 

Saksnummer 1  

Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Godkjenning av møteinnkalling 
Forslag til vedtak: 
 
Møteinnkallingen godkjennes. 
Vedtak: 
 
Forslag til vedtak tas til følge.  
Eventuelle bemerkninger: 
 

 

Saksnummer 2  

Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Valg av møteleder 
Forslag til vedtak: 
 
Harald Joa velges til møteleder. 
Vedtak: 
 
Forslag til vedtak tas til følge.  
Eventuelle bemerkninger: 
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Saksnummer 3  

Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Håndballgruppas årsberetning 
 
Tobias tok oss gjennom håndballgruppas årsberetning for 2021. Mye positivt å bygge videre på selv 
om pandemien har satt sine spor.  
 
Årsmeldingen kan leses i sin helhet her: 
https://ohil.no/velkommen-til-handballgruppas-arsmote/ 
 
Eventuelle bemerkninger: 
 

 

Saksnummer 4  

Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Regnskap for 2021 
Bakgrunn: 
 
Driftsinntektene endte i 2021 på kr 2 284 723, tilsvarende tall for 2020 var kr 1 583 730. 2021 ble 

nok et år preget av koronasituasjonen med betydelige avvik på aktivitetssiden, med bortfall av 

billett- og kioskinntekter. Situasjonen bedres noe av støtteordninger og reduserte 

aktivitetskostnader. Treningsavgiftene endte 10% lavere enn budsjettert, mens 

arrangementsinntektene er 77% under budsjett. En rekke idrettsrelaterte kostnader er ikke direkte 

forbundet med kampaktivitet og påløper til tross for strenge restriksjoner. Det er også investert i nye 

drakter i 2021. 

 

Driftsresultatet 2021 ender opp med et underskudd på kr 195 939, tilsvarende tall for 2020 var et 

underskudd på kr 101 988. I 2021 var det budsjettert med et underskudd på kr 64 066. 

ØHIL håndball likviditet og finansielle stilling må ansees som god og egenkapitalandelen er på 

rundt 60% per 31.12.2021. 

 
Forslag til vedtak: 
 
Håndballgruppas regnskap for 2021 godkjennes.  
 
Vedtak: 
 
Forslag til vedtak tas til følge.  
 
Eventuelle bemerkninger: 
 

https://ohil.no/velkommen-til-handballgruppas-arsmote/
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Saksnummer 5  

Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Budsjett 
 
Håndballgruppa budsjetterer med et underskudd på kr. 51 570 for 2022.  

 

Eventuelle bemerkninger: 
 

 

 

Saksnummer 6  

Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Fastsettelse av aktivitetsavgifter 
Forslag til vedtak: 
 
Aktivitetsavgiftene oppjusteres med om lag 2 prosentpoeng (ca. 50 kr).  
 
Vedtak: 
 
Aktivitetsavgiftene oppjusteres med 4 prosentpoeng (ca. 100kr) med bakgrunn i økte utgifter som 
følge av prisutviklingen.  
 
Eventuelle bemerkninger: 
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Saksnummer 7  

Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Håndballgruppas årshjul 
 
Tobias redegjorde for håndballgruppas årshjul.  
 
Årshjulet finner du her: 
https://ohil.no/velkommen-til-handballgruppas-arsmote/ 
 
 
Eventuelle bemerkninger: 
 
Årshjulet fremstår mer som et aktivitetshjul, men inneholder håndballgruppas egne planlagte 
aktiviteter.  
 
Håndballens dag ønskes arrangert i mai måned.  
 

 

Saksnummer 8  

Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Valg 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende personer velges inn til håndballstyret: 

• Harald Joa (Leder) – Gjenvalg 1 år 
• Magnus Tennøe (Økonomi) – Ny 2 år 
• Annehilde D. Etholm (Rekrutering / Kommunikasjon) – Ny 2 år 
• Caroline G. Pedersen (Idrettsutlvalget) – Ny 2 år 
• Vibeke Sending (Anleggsutvalget) – Ny 2 år 
• Erik Borthen (Styremedlem) – Gjenvalg 1 år  

 
Vedtak: 
 
Forslag til vedtak tas til følge.  
 
Eventuelle bemerkninger: 
 

 

 

 

 

 

Saksnummer 9  

https://ohil.no/velkommen-til-handballgruppas-arsmote/
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Type sak Orientering / Beslutning  

Saksnavn Spillerråd 
Bakgrunn: 
 
ØHIL Håndball ønsker å opprette et spillerråd. Spillerrådet skal bestå av en representant og en vara 

for jentesiden og en representant og vara for guttesiden for hver årsklasse, fra og med 12 år til og 

med 18 år/ seniorer.  

 

Erfaringsmessig er det veldig få/ingen av våre spillere som har et forhold til styret i dag. Hvem er 

det som sitter i styret og hvilke roller har de forskjellige styremedlemmene? Dette er nødvendigvis 

ikke noen krise, men terskelen for å fremme saker/ønsker fra lagene direkte til styret blir høyere.  

Vi ser for oss at rådet skal ha som oppgave å fremme og jobbe med saker som opptar spillerne i 

klubben. Formålet med utvalget er å gjøre spillerne delaktig i styrets arbeid, få innspill synspunkter 

fra deres hverdag, minke avstanden fra styret- til lagsnivå og løfte klubbkulturen.  

 

Spillerrådet vil få eget budsjett, regnskap og styre over sin egen økonomi. Rådet skal også ha 

muligheter til å fremme egne saker på styremøtene til ØHIL Håndball. Lagene skal selv velge sine 

representanter til spillerådet og under første møte skal følgende roller fordeles: 

- Leder  

- Nestleder  

- Sekretær  

- Kasserer  

- Sosiale medier/ info ansvarlig  

- Arrangementsansvarlig  

Det vil være en representant fra håndballstyret som stiller som mentor, i de møtene der rådet 

inviterer inn til det. Organiseringen og alle detaljer rundt spillerrådet er ikke spikret, men 

håndballstyret ønsker å opprette et utvalg og få mandat til å forme dette.   

Forslag til vedtak: 
 
Det opprettes et eget utvalg i ØHIL Håndball som heter Spillerrådet. Håndballgruppen får mandat 
til å videreutvikle konseptet innenfor gjeldene regler og føringer i klubben. 
 
Vedtak: 
 
Forslag til vedtak tas til følge.  
 
Eventuelle bemerkninger: 
 

 


