
 
 

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 

Møtenr: 6/22  
4 

 
Til stede fra styret: 
 Stig Sæther  
 Silje Utkilen  
 Glenn Selvik 
 Thomas W. Olsen 
 Ole Anders Holstad Vestby (vara) 
 Nina Stokke Tronsrud (deltok via Teams) 
 
Forfall:  
 Hanne Andresen Midtmoen 
 
Til stede fra administrasjonen:  
 Hans Petter Nyberg 
 Arild Johansen 
 Svein Erik Torvik 
 Sindre Østebø Mæland 
 
Gjest: Sondre Tusvik, medlem av ungdomsutvalget i Innlandet idrettkrets 
   
Tid: Onsdag 31.08.22 kl. 19-22    Sted:  Prestrud 

 

 
1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.06.22 

Saksinformasjon 

• Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.06.22, samt gjennomgang av liste for 
«Oppfølging av styrevedtak».  

 
Behandling 

• Ingen kommentarer til protokollen fra møtet.  

• Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått, og styret ble orientert om status 
på de ulike sakene.   
 

Vedtak 

• Protokoll fra møtet 08.06.22 godkjennes  

• Listen «Oppfølging av styrevedtak» er oppdatert med nytt siden sist og nye frister. 
Ferdige saker er markert som ferdigstilt. Nye aktiviteter fra dette styremøtet overføres 
til listen.   

  
 
2. Status Drift pr august 

Saksinformasjon 

• Driftsrapport fra Arild pr august ble utsendt med agendaen.  
 

Behandling 

• Driftsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i 
rapporten.  



 
 

• Styret er spesielt fornøyd med en god gjennomføring av Maxiturneringen 2022. 
Ekstra gledelig er det å konstatere at betalt hjelp går ned og er erstattet av 
dugnadstimer.  
 

Vedtak 

• Styret tar redegjørelse fra daglig leder om drift til orientering.  
 

3. Status økonomi pr juli 
Saksinformasjon 

• Økonomirapporter pr juli var lagt ut i forkant av møtet. 
 
Behandling 

• Regnskapet pr juli ble gjennomgått og diskutert i styremøtet.   

• Styret er tilfreds med et overskudd på knappe 1,5 mill. kr pr juli, men vanskelig å få 
oversikt før alt av inntekter og kostnader fra Maxiturneringen er med.  

• Styret er kritiske til Lotteritilsynets sene krav om tilbakebetaling av koronamidler for 
fjorårets Maxiturnering, dette som følge av avlysningen som måtte gjøres pga. 
smitteutbrudd i Hamar.  Styret ser imidlertid ikke noen annen mulighet enn å måtte ta 
dette til etterretning, noe som innebærer reduserte inntekter i 2022 med ca 0,3 mill kr.  

 
Vedtak 

• Styret tar redegjørelse om økonomi pr juli til orientering. ‘ 
 

4. Status sport pr august 
Saksinformasjon 

• Sportsrapport fra Svein Erik pr august ble utsendt med agendaen.  
 

Behandling 

• Sportsrapport ble gjennomgått i møtet. Styret drøftet problemstillinger som ble løftet i 
rapporten og ga innspill til det videre arbeidet for sportslig leder og sportslig utvalg.  
 

Vedtak 

• Styret tar redegjørelse fra sportslig leder til orientering.  
 

 
5. Samarbeidsavtale med Ham.Kam kvinner elite 

Saksinformasjon 

• Ham.Kam kvinner elite skal etableres innen 01.10.22 hvor FL Fart damer med 
tilhørende ligarettigheter overføres fra 01.01.23. I den forbindelse er Storhamar 
fotball, sammen med omkringliggende klubber, invitert inn til dialog og arbeid med å 
få på plass en samarbeidsavtale fra 01.01.23. I dette styremøtet legges det opp til en 
drøfting av foreløpig utkast av samarbeidsavtalen.  

 
Behandling 

• Styret er positive til Ham.Kams etablering av kvinner elite og ønsker et samarbeid om 
dette. Styret ønsker imidlertid at dagens opplevde utfordringer i samarbeidet med Fart 
tas med inn i dialogen med Ham.Kam. Styret ønsker også å ta kontakt med Ottestad 
og Brumunddal for å se på eventuelle felles innpsill til avtalen.  

 
Vedtak 

• Styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med etablering av samarbeidsavtale 
med Ham.Kam kvinner elite til orientering. Styret ønsker å gå videre med arbeidet for 



 
 

å få på plass en samarbeidsavtale med Ham.Kam kvinner elite og ber sportslig leder 
om å ta med punkter fra drøftingene inn i det videre arbeidet.   

 
6. Reviderte statutter og retningslinjer for Storhamarfondet  

Saksinformasjon 

• I styremøte 08.03.22 hvor styret behandlet årsrapporten for Storhamarfondet ba 
styret om at administrasjonen skulle gjennomgå statuttene for fondet på nytt. I 
saksfremlegg fra administrasjonskoordinator bes styret om å ta stilling til forslag til 
reviderte statutter for Storhamarfondet.  

• Saken ble opprinnelig satt opp til behandling i styremøtet 08.06.22, men måtte 
utsettes til dette møtet pga. for liten tid. 

 
Behandling 

• Adm.koordinator gikk gjennom utkast til nye statutter med hovedvekt på å tilpasse 
statuttene til også å dekke tilknyttede kostnader til å kunne oppfylle fondets formål.  

• Styret er opptatt av at fondets midler i all hovedsak skal gå til fondets formål om å gi 
økonomisk støtte til å delta i klubbens aktiviteter, men ser at arbeidet med dette 
krever en del administrative ressurser og at det derfor er riktig at fondet også belastes 
i noen grad for dette arbeidet. Det er derfor nødvendig med en oppdatering av 
statuttene. 

 
Vedtak 

• Styret vedtar å endre statuttene for Storhamarfondet som foreslått og med de 
endringene som fremkom i møtet. Reviderte statutter publiseres på klubbens 
hjemmeside.  

 
7. Presentasjon av ungdomsutvalget i Idrettskretsen 

Saksinformasjon 

• Sondre Tusvik er medlem av ungdomsutvalget i Idrettskretsen og var invitert inn til 
styremøtet for å fortelle om hvordan ungdommer engasjeres. Dette med formål å se 
på hvordan dette kan løses i Storhamar fotball.  

 
Behandling 

• Sondre Tusvik ga i møtet informasjon om hvordan ungdomsutvalget er organisert i 
Idrettskretsen, samt innspill på hva klubber kan gjøre. 

• Styret ønsker sterkere involvering av ungdommene i klubben og diskuterte i møtet 
hvordan dette kan gjøres. Styret er også glad for å kunne bruke Sondre til sparring.  

 
Vedtak 

• Styret takker Sondre Tusvik for redegjørelsen om ungdomsutvalg. 

• Styret ber administrasjonskoordinator om å lage et forslag til organisering og utkast til 
mandat for hva et ungdomsutvalg skal være i Storhamar fotball. Forslaget fremlegges 
for styret i neste styremøte.  

 
8. Lønnsoppgjør 2022 (administrasjonen deltok ikke på denne saken) 

Saksinformasjon 

• Styret fattet i styremøtet 29.09.20 følgende vedtak: Styret vedtar at Storhamar fotball, 
som et utgangspunkt, legger rammene for frontfagsmodellen (mellom NHO og LO) til 
grunn for gjennomføring av lønnsoppgjør hvert år pr 01.05. Beregningene må ta 
hensyn til overheng slik rammene i frontfagsmodellen gjør. Med utgangspunkt i dette 
vedtaket er styret i denne saken bedt om å ta stilling til lønnsoppgjør for ansatte 
gjeldende fra 01.05.22. Saksgrunnlag fra styreleder var utsendt på forhånd.  



 
 

 
Behandling 

• Styret drøftet det fremlagte utkast til lønnsoppgjør fra 01.05.22. 
 
Vedtak 

• Styret vedtar å gjennomføre lønnsoppgjør fra 01.05.22 i tråd med retningslinjene som 
ble vedtatt i styremøtet 29.09.20, samt enighet fremkommet i møtet.  

• Styret ber styrets leder om å orientere daglig leder og regnskapsfører om oppgjøret. 

Det forutsettes at daglig leder orienterer videre den enkelte ansatt.  

• Styret gjør en vurdering av de ansattes pensjonsordning i løpet av høsten 2022.  
 
 
9. Åpen post 

• Ingen saker under åpen post.  


