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Idrett Fotball 

 

Møtedato 10. jan 2022 kl 19.30-22.00 

på klubbhuset 

 

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

Mortensen, Bjørn Frode Strand, Sverre Nordby 

 

Innmeldt fravær;  

 

 

Saksnr Sak Ansvarlig Tid (est) 

1 Godkjenning av innkalling og forrige referat 

 

Tom 5 min 

2 Fast sak; Status økonomi pr nov 21 og 

budsjett 22 

 

Tom/BF 5 min  

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

- Erfaringer IU kalender 

 

Per//BF 5 min  

4 Strategi, erfaringer fra siste sesong og veien 

videre. Videre prosess.   

Sverre/Tom/

BF 

1 t  

5 Drakter 

 

BF 10 min 

6 Fast sak; Sportslig oppdatering, herunder  

• Treneransettelser 

• Reg liga J 15 

 

BF 30 min  

7 Eventuelt 

•  

 15 min 

    
 

Neste møter:  
15.februar 

7. mars (årsmøte ØHIL Fotball) 

(30.mars ØHILs årsmøte) 

25.april 

8.juni  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. jan 2022 
Saksnummer 1-01 
Saksbehandler Tom 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  

 
Styret godkjente innkallingen. 

Referatet fra møtet 15.11.21 ble godkjent.  

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. jan 2022 
Saksnummer 1-02 
Saksbehandler Tom/BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Status økonomi 
Bakgrunn:  
 

Regnskapet pr nov 2021 ble gjennomgått. Vi styrer fremdeles mot et positivt årsresultat 

 

Kort oppsummering av budsjett 2022. 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. jan 2022 
Saksnummer 1-03 
Saksbehandler diverse 
Type sak Orientering 
Saksnavn Info fra møter i HS, IU, AU ol 

Bakgrunn: 
 

Anlegg 

 

Sverre oppdaterer om de ulike anleggsprosjektene. 

 

Hosleanlegget:  

Det blir ingen is i vinter.  

Det vil ta 2-3 uker å legge kunstgresset etter at snøen og tælen i bakken går. 

Det er antatt at kunstgresset kan rulles ut i starten av april. Ferdig med hele prosjektet i mai.  

Det blir nytt lysanlegg med 750 lux.  

 

Eikeli kunstgress 2:  

 

Starter å legge gresset i april og klart i løpet av vårsesongen. Det blir nytt LED-lys. 

 

Eikelihallen:  

Fotball får ingen tider tildelt pga den store etterspørselen fra inneidretter. Ved ledige tider kan fotball 

likevel be om treningstid.   

 

Hosletoppen:  

Skolen er negative til prosjektet da en grusbane er mer egnet for skolens læreplaner.  

 

Utbygging av klubbhus:  

Planen om å utvide klubbhuset ved å løfte taket på garderobe-siden står, og det planlegges for 

ferdigstillelse 2023.  

 

Idrettsutvalget 

BF redegjør nærmere rundt erfaringene fra vedtaket i IU om kalender på årskull. 

Vedtaket om kalenderbruk i sesong ble gjort på IU-møtet 2.desember 2021.  

Det er behov for å følge opp at vedtaket fungerer på en hensiktsmessig måte i den daglige aktiviteten 

til ØHILs grupper.  

Styrets bemerkninger 
 
Styret tok informasjonen til etterretning.  

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/12/IU_021221_protokoll.pdf
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. jan 2022 
Saksnummer 1-04 
Saksbehandler Tom 
Type sak Orientering 

Saksnavn Strategi, erfaringer fra siste sesong og veien videre. Videre prosess.   

Bakgrunn:  
 

Erfaringsutveksling fra siste sesong, fra adm ved Sverre og BF, samt styrets medlemmer. Hva har 

fungert bra og hva kan bli bedre? 

Avklare videre prosess mot et endelig strategidokument for perioden 2022-25. 

Fotballavdelingen har vært gjennom en rask utvikling siden 2018. Ansettelser av trenere på heltid har 

gjort oss bedre. Vi må fremover finne en god balansegang på hvordan vi involverer og engasjerer 

frivillige. Det gjelder både på hvert lag/kull, men også på andre oppgaver i fotballavdelingen.  

Styrets bemerkninger 
 
Styret og Bjørn Frode har mandag 24.januar et arbeidsmøte vedrørende strategidokumentet med 
tilhørende tiltak som prioriteres i 2022.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. jan 2022 
Saksnummer 1-05 
Saksbehandler BF 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Drakter 
Bakgrunn:  

 

Planen har vært å bytte til kortermede drakter i 2022. Vi har imidlertid ikke lykkes med å skaffe ny 

hovedsponsor, og det er relativt dyrt å trykke på draktene i etterkant. Dagens drakter har vært i 

bruk i 5 år, men vurderes som brukbare i ytterligere en sesong.   

 

 
Styrets bemerkninger 
 
Vi fortsetter med de eksisterende draktene kommende sesong, og tar et møte med Macron på avtale og 
erfaringer så langt. Saken følges opp på neste møte.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. jan 2022 
Saksnummer 1-06 
Saksbehandler BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Sportslig oppdatering 

•  
 

Regional Liga for J15 

I november 2021 kvalifiserte oss til Regional liga for J15 for 2022-sesongen. I kvalifiseringen stilte 

vi med de fremste fra 2007 og 2008. Sportslig ledelse ønsker at spillere fra begge kullene også 

spille i denne serien, og at 2008-jentene flyttes opp fast til J15.  

 

Treneransettelser 

Det gjenstår tre lagsroller som ikke er dekket. Dette er MSA, G17 og J17. I tillegg er det ikke 

landet en fast årgangsleder fra klubben på J2009, men Lotte og BF dekker behovet. Alle andre lag 

er dekket.  
 

Styrets bemerkninger 
 
Ang J15 så understreket styret viktigheten av gode prosesser.  
Styret hadde ellers ingen bemerkninger.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 11. jan 2022 
Saksnummer 1-07 
Saksbehandler  
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 
Ingen saker 
 

Styrets bemerkninger 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


