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Referat fra hovedstyremøte onsdag 7.12.16 på Svensrudmoen 

Tilstede: Ove Evensen, Guro Bakke, Ole Kenneth Søreide, Marie Grahn, Andreas 
Koksrud, Jorun Hansen, Eivind Jensen, Bernt Gaarder, Kaare Tiller, Kev Robin 
Kristoffersen og Roy Arild Fossum (referent). 

Forfall: Harald Bergom Nilsen, Anita Rørvik, Jan Olaf Gomnæs, Torbjørn Slåtto og 
Veronica Simensen. 

Ikke møtt: Thomas Svendsen, Lars Reinsnos og Merete Bollingmo. 

Saksliste: 

1. Gjennomgang av referat fra forrige hovedstyremøte(vedlagt). 
2. Status hos gruppene. 
3. Forslag på retningslinjer for kommunikasjon(vedlagt). 
4. Forslag på retningslinjer til informasjonspakke(ettersendes). 
5. Forslag til ny utstyrsavtale(fremlegges på møtet). 
6. Eventuelt. 

Orienteringssaker: 

1. Ansettelse ny medarbeider – medlemsregister. 
2. Status skilleveg Holehallen 

 

Styreleder ønsket velkommen og foretok (1) gjennomgang av referat fra forrige 
hovedstyremøte. Vedtatt. 

Kommentar 1: Møte med Hytteplan. Ta ny kontakt med Jon Anders Kvisgård for å 
avtale tidspunkt for møte, ansvar Ove. 

Kommentar 2: Vedtak på å gjennomføre motivasjonsseminar årlig. Vurdere om det 
også skulle vært to arrangement årlig. Heretter kalt ”obligatorisk motivasjonsseminar”, 
ansvar hovedstyret. 

2.Status fra gruppene: Kort summert er det full aktivitet hos vinteridrettene og alle har 
utdannet dommere i egne rekker etter kretsens krav. Dette gjelder også for fotball som 
allerede i januar må ha påmeldingslista klar. 

3.Forslag på retningslinjer for kommunikasjon. Kev Robin Kristoffersen kom opp med et 
renskrevet og godt formulert forslag til retningslinjer for nettsidene og sosiale medier. 
Vedtak: Vedlagte retningslinjer i referatet godkjennes. 
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Forslag om å sjekke om medlemsregister kan opprette ”MIN SIDE” hvor hvert enkelt 
medlem kan gå inn å sjekke status på medlems- og treningsavgifter, ansvar Kev. 

4.Forslag på retningslinjer til informasjonspakke. Styreleder fremla forslag om 
infopakke. Legger ved førstesiden og ber om tilbakemeldinger på denne. (vedlegg) 

5. Ny utstyrsavtale. Det ble orientert om prosessen hvor de fem sportsforretningene i 
Hønefoss ble invitert til å komme med tilbud på ny avtale og hvor alle ga positiv 
respons. Vedlagt følger oversikt over innholdet i de enkelte avtalene.  Hovedstyret 
foretok følgende vedtak:  Profileringsgruppa forestår forhandlinger med Sandberg Sport 
og Glade Hjul hvor blant annet følgende momenter tillegges vekt ved sluttføring: 

Sandberg: Serviceinnstilling overfor hver gruppe, opprette kontaktpersoner innenfor 
hver idrett samt tilgjengelighet. 

Glade Hjul: Variasjon i vareutvalg, volum nok til å ta unna ”akutthandel” og opprette 
kontaktpersoner.  

Ansvar: Guro og DL gjennomfører samtaler med aktørene og legger frem forslag for 
profileringsgruppa. Snarlig avgjørelse senest uke 1/2017. (se vedlegg) 

6. Eventuelt: Ingen saker 

Orienteringssaker: 

1. Ansettelse medlemsregister. Styreleder, nestleder og DL har gjort undersøkelser 
rundt aktuelle personer som kan overta jobben som medlemsansvarlig i 25% 
stilling. Etter en tid ble det gjort kontakt overfor Kev Robin Kristoffersen, for øvrig 
leder av innebandygruppa i klubben, som etter samtaler kunne være interessert i 
jobben.  Han har i lengre tid jobbet med IT i sine stillinger og jobbet direkte opp 
mot nettsider og nettbutikker samt sosiale medier i de respektive bedrifter.  
 
Han ble forestilt en arbeidsavtale som ble akseptert og ansatt fra 1.12.16. 
Formelt godkjent på hovedstyremøte 7.12.16.  Arbeidsavtalen har en gjensidig 
prøvetid på tre måneder med evalueringsmøte medio februar. 

Kev fikk i oppdrag av hovedstyret og bidra til at nettsidene ilh.no og idrettslagets 
facebooksider blir enhetlige og med samme benevnelse. IL Holeværingen ”gruppe” . 

Hovedstyret ønsker Kev lykke til i jobben. 
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2. Skillevegg Holehallen. Montering vil foregå onsdag 14. og torsdag 15.12.16.  
Hallen vil da være stengt. 

 

Røyse, 13.12.16 

DL  

 



 

Retningslinjer for Kommunikasjon for Idrettslaget Holeværingen 

Bruk av sosiale medier 

 

Disse retningslinjene har som formål å etablere ett sett kjøreregler for hvilke kanaler som bør 
benyttes til ulik type kommunikasjon, internt og eksternt i klubben. 

Hjemmesidene er, og bør være, klubbens hoved- kommunikasjonskanal.  Dette er vårt offisielle 
utstillingsvindu, og det er her vi markedsfører klubben og våre sammarbeidspartnere.  Vi ønsker 
således å lede mest mulig trafikk til hjemmesidene, og sørge for at disse inneholder aktuelle og 
oppdaterte artikler og nyheter.  Levende og gode hjemmesider er ett viktig værktøy både med 
tanke på rekruttering og salg av klubben mot sponsormarkedet. 

Kommunikasjonskanal: 

Nettsider (http://www.ilh.no):  All informasjon som kan ha allmenn interesse bør publiseres her.  
Kampreferater, treningstider, lagpresentasjoner, fremtidige arrangementer, samlingsreferater, 
sesongoppsummeringer og lignende, bør publiseres på våre hjemmesider. 

ILH’s Facebook sider:  Denne skal benyttes for å spre lenker til informasjon publisert på 
klubbens hjemmesider.  ILHs hovedstyre vil ha en overordnet facebookside, mens gruppene har 
sine facebooksider presentert med gruppenavn. 

Øyeblikks situasjoner som ikke er direkte nyhetssaker bør også publiseres på gruppenes 
facebooksider. Med dette menes for eksempel: 

- Fantastisk flott føre på dagens fellestrening (med bilde). 
- Flott innsats av alle jentene 07 under årets Kiwi Cup (med bilde). 
- Påminnelse om oppstart, dugnader osv. (Som tidligere er publisert på nettsiden). 

 
ILH hovedside på facebook vil dele disse videre når det føles riktig. 
 
Lukkede facebook grupper:  Disse fungerer ypperlig for å kommunisere innad i ett lag eller 
gruppe, men husk at dersom andre kan ha interesse av informasjonen, bør denne publiseres på 
klubbens nettsider og lenkes til facebook innlegget. 
 
 
 
Alle grupper bør ha en som har ansvaret for facebook og hjemmesiden. 
Hovedoppgaven her bør være å kommunisere med resten av gruppen om å få produsert 
interessante tekster med bilder som kan publiseres på nettsiden og facebook.  
 
Kan man ikke bruke nettsiden, og ikke ønsker å lære det, kan sakene sendes inn til 
medlem@ilh.no, så vil de bli publisert fortløpende både på nettsiden og facebook. 



Facebook sider 
Holeværingen Innebandy - 29.nov - (88) 
Holeværingen Fotball - 7.nov - (816) 
IL Holeværingen Håndball - 30.april 2015 - (28) 
IL Holeværingen - 5.des - (555) 
Holeværingen langrenn - 5.juni 2013 - (245) 
IL Holeværingen Løypelaget - 14.nov - (512) 
IL Holeværingen Allidrett - 30.nov - (108) 
 
Holeværingen IL - Wikipedia 
 
Alle bør ha samme navn, altså IL Holeværingen + idrett. 
 
Facebook grupper (åpne) 
IL Holeværingen Fotball - 5.des - (603) 
IL Holeværingen Håndball - 4.des - (185) 
 
Gruppene bør avvikles og sidene benyttes.  
 
Det finnes en rekke lukkede grupper for de forskjellige lagene også. Disse bør fortsette. 
 

Sider gjør det mulig for reelle organisasjoner, virksomheter, kjendiser og merkevarer å 
kommunisere åpent med folk som liker dem. Sider kan bare opprettes og administreres av 
offisielle representanter. På en side kan det velges hvem som har lov til å poste ting direkte 
på siden. Her kan også andre poste, men man kan velge at det skal godkjennes før det 
vises. 

Grupper er et forum der folk kan kommunisere om delte interesser. Grupper kan opprettes 
av hvem som helst. I en gruppe kan alle poste hva de ønsker. Det er ingen filter og 
eventuelle spam må slettes i ettertid. 

 
 
 



Ny utstyrsavtale Holeværingen 
A: Sandberg Sport B: Glade Hjul C: Intersport D: G-Sport E: MX-Sport

Samarbeidsavtale Nike: År 1: 500 stk drakter a ca 
160`og kr 50' sign on fee. 50 fotballer og bag til 
alle fotballlag.  Omsetning År 2-4: 100`-199`-20%. 
200`-299`-25%. 300`-over-30%. Select: År 1-4: 
250`klubbutstyr.

Samarbeidsavtale: År 1: kr 167 drakter + 
kr 100' klubbutstyr. År 2-4: 250`i 
klubbutstyr.

Samarbeidsavtale: År 1: kr 300', År 2-4:  
kr 200'. All handel av Scantrade varer 
dekker kjøpsforpliktelsen både for klubb- 
og medlemskjøp. For medlemsvarer 0-
999`2-5%.

Samarbeidasavtale: Ingen gratispakke: 
Ellers etter omsetning: 0-199`-2%, 200-
500´-3%, 600-999´-4%, Over 1 mill- 5% 
for hele beløpet.

Samarbeidsavtale årlig NOK 25`. Kick back 
over 1 mill - 25`.

Rabatter medlemmer: Ski, skisko, staver(35), smøring og rulleski: 30%. Løpesko: 25%, Trenings-&løpetøy: 30%. Bjørn D: 30% Sykler med tilbehør min 20%. Nike& Select tøy: Klubb: 30% fellesbestilling, medlemmer 20%.      

Rabatter medlemmer: 25%. Fotb.
/Hånd/Inneb:. 30%, ski/bind/støvl., 30% 
staver 40%,  skiklær 25%, andre skivarer 
20%,  Sykler 10-20%.Andre varer 15%.

Rabatter til medlemmer Ski/skisko/bind 
30%, Treningstøy/sko 20%, Fritidstøy/sko 
15%, Skipakker/def. 10%

Rabatt klubb: 30% på Hummel 
klubbvarer, Rabatt medlemmer: 20% på 
klubbrelaterte varer, 28% på 
fotball/håndballsko, ellers 15% 

Rabatt klubb: 30%, medlemmer; 
bekledning 30%, fotball/håndballsko 35%, 
tilbehør 25%, ski/sko/tøy 35%, staver 40%, 
Sykkel 20%, utstyr 25%

Premier kr 5'- årlig.

Fellesbestillinger -30% Fellesbestillinger - 30% Fellesbestillinger -30% Fellesbestillinger -30% Fellesbestillinger - 30%

Kjøp Selected -20% Kjøp Umbro: 25% Kjøp Umbro: 25% Kjøp Hummel: 20% Kjøp Diadora:25%

Kjøp Nike - 20% 

NIKE - SELECT UMBRO / Bjørn Dæhli UMBRO HUMMEL DIADORA

Kjøpsmål Nike se omsetning pkt.3. Kjøpsmål 
Select: kr750' før utløsing av kick-back på 30%. Kjøpsmål kr 750' før utløsing av 20% Kjøpsmål kr 600' før utløsing av 20% Kjøpsmål: 0 Kjøpsmål: Bonus uttak over kr 1000'- 25

Klubbkvelder for medlemmer (tilbud om 6) Klubbkvelder for medlemmer Klubbkvelder for medlemmer Klubbkvelder for medlemmer Klubbkvelder for medlemmer

Handlekvelder for medlemmer til egne priser. Handlekvelder for medlemmer Handlekvelder for medlemmer min 30% Handlekvelder for medlemmer Handlekvelder for medlemmer

Stiller på aktivitetsdager for klubben

Glade Hjul bil ved oppstartsdager fotball, 
håndball, skiarena med utstyr 
(leggskinner, fotball-/håndballsko, 
strømper/shortser, div utstyr for kjøp 
direkte Stiller på aktivitetsdager for klubben Stiller på aktivitetsdager for klubben Stiller på aktivitetsdagerfor klubben

Prep.kurs ski etter ønske. Prep 10 par a 350,-
Prep.kurs ski etter ønske/avtale likt 
tidligere, Egen servicemann

Prep.kurs ski etter ønske/avtale likt 
tidligere, Egen servicemann. Ny 
preppemaskin i butikk Prep. Ski, tilsvarende butikk i Sandvika Prep.ski i butikk

Trykk: NTP kvalitet, egen butikk Trykk: Fokus print
Trykk: Silketrykk Modum trykk. Max kr 
80 pr drakt uavhengig av antall trykk. Trykk: Reklameservice Trykk: Fokus print

Egen app på tlf for medlemsrabatt. 
Eget elektronisk medlemskort for 
medlemsrabatt Klubbkort?

Egen kleskolleksjon mulig Egen kleskolleksjon mulig Egen kleskolleksjon mulig Egen kleskolleksjon mulig Egen kleskolleksjon mulig
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Velkommen som trener/lagleder i IL Holeværingen! 

Tusen takk for at du engasjerer deg og vil være med på å skape idrettsglede for våre 
utøvere! Det er engasjement som det du viser som sørger for at vi kan engasjere så 
mange og så bredt i IL Holeværingen.  

Det er mye å sette seg inn i når man skal inn i en rolle som trener/lagleder. For å sørge 
for at klubbens grunnleggende verdier legges til grunn i den jobben du skal gjøre, har vi 
laget dette informasjonsskrivet. Sett av litt tid til å lese gjennom de følgende sidene, og 
håper du vil finne det både nyttig og interessant! 

Mer nyttig informasjon vil du også finne på våre hjemmesider: www.ilh.no 

 
Her skal det opprettes linker til disse sidene: 
 
Barneidrett - Klubbens forventninger  

Retningslinjer for sportslig satsning i IL Holeværingen  

Våre verdier  

Retningslinjer for differensiering av utøvere i lagidrett  

Politiattest  

Kompetanse  

Kontaktliste – hovedstyret 2016  
 
Har du spørsmål eller kommentarer, så ta det opp med sportslig leder eller styret i den 
gruppen du er engasjert i – eller ta kontakt med undertegnede! ☺ 

 

 

 

Lykke til med trener- /laglederjobben! 

 

 

Med vennlig hilsen 

For Hovedstyret i IL Holeværingen 
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Ove Evensen 

Leder 
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