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Hovedstyremøte  
Torsdag 16.04.15 kl. 2000 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

14 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

15 Presentasjon av nytt styre Skule 

16 Styresaksarbeid i ØHIL Sverre 

17 Regnskap pr februar 2015 Sverre 

18 Mandat anleggsutvalget kunstgress / is Jon Olav 

19 Oppstartsmøte anleggsutvalget Jon Olav 

20 Oppfølging av årsmøtesaker Sverre 

21 Aktivitetsavgifter i ØHIL Sverre 

22 Møtekalender Sverre 

23 Eventuelt 
- Status rehabilitering 
- Status tilbygg 
- Status nye websider 
- Hovedstyrets prioriterte oppgaver det neste året 

Sverre 

 

 
 
Innkalt:  
 
Skule, Jon Olav, Rune, Siw, Lars, Anders, Monica 
 
Forfall: 
 
Lars, Monica 
 
Invitert:  
 
Lederne av ØHILs undergrupper (ingen møtte) 
 
 
Kalender:  
 
07.05 kl. 2000 på klubbhuset 
21.05 kl. 2000 på klubbhuset 
14.06 kl. 1900 på klubbhuset 
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Møtedato 16.04.2015 

 

Saksnummer 14 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (05.03.2015) foreligger på www.ohil.no.  
 
Sakspapirer til møtet 16.04 er utsendt på mail. 
 

Vedtak:  
 
Innkalling til møte 16.04 og protokoll fra møte 05.03 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 16.04.2015 

 

Saksnummer 15 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av nytt styre 

Orientering:  
 
Nytt hovedstyre i ØHIL:  
 
Skule Ingeberg (leder) 
Siw Rinker (økonomi) 
Lars Fredenlund (idrettsutvalget) 
Rune Feltman 
Jon Olav Li (anleggsutvalget) 
Anders Bergland 
 
Monica Malm (vara) 
 
Hovedstyret tok en kort presentasjonsrunde. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 16.04.2015 

 

Saksnummer 16 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Styresaksarbeid i ØHIL  

Orientering:  
 
For å effektivisere styremøter, ha et godt dokumentert grunnlag for beslutninger, samt å være mer åpne på 
hva som foregår i hovedstyret/undergruppene, har ØHIL vedtatt en mal og rutiner for styresaksarbeid.  
 

 Møtekalender for alle styremøtene ligger ute på våre nettsider, www.ohil.no. 

 To typer saker behandles i styret; orienteringssaker og beslutningssaker. 

 Saker som ønskes tatt opp på styremøtene må meldes senest én uke før. 

 Fullstendig saksliste med underlag er klar 3 dager før møtet og sendes til hovedstyret, 
undergruppenes ledere og kontrollkomitéen 

 Sakene som skal behandles er skrevet i dette formatet (denne saken). Eventuell 
tilleggsinformasjon til sakene legges fram på styremøtene. 

 Daglig leder har ansvaret for saksunderlag og forslag til vedtak, i samarbeid med styrets 
medlemmer i tråd med ansvarsområder/kompetanse. I saker der Daglig leder er inhabil, har 
styreleder dette ansvaret.  

 Det vil ikke skrives referat fra møtene, kun vedtaksprotokoll i samsvar med sakslisten. Denne 
legges tilgjengelig på www.ohil.no . 

 Saker som ikke skal protokollføres eller stå i sakslistene er de som omhandler 

 Personalsaker 

 Saker som omhandler enkeltpersoner 

 Saker med administrativt innhold som ikke er ment for allmenn innsyn 

 Saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs konkurransefortrinn i 
forhold til konkurrerende klubber 

 
Slike saker protokollføres som et eget vedlegg og arkiveres sammen med vedtaksprotokollen, men altså 
ikke på www.ohil.no . I sakslistene omtales slike saker som ”Intern styresak”. 
 
Tillegg til malen gjeldende fra dags dato: 
 

- Ved gjennomgang av saker med bakgrunnsinformasjon legges disse med som vedlegg i 
protokollen (gjelder ikke regnskap) 

- Vesentlige argumenter som fremkommer under hovedstyrets diskusjon protokolleres under "Styrets 
bemerkninger". 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 16.04.2015 

 

Saksnummer 17 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr februar 2015 

Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er regnskapet pr februar 2015.  
 
Det vedtatte budsjettet fra Årsmøtet er ikke lagt inn i denne rapporten, men kommer i rapporten for mars. 
Rapportene får vi ca den 20. hver måned og sendes da ut til undergruppene og til hovedstyret. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Siw ønsker kontaktinfo til idrettenes ledere og økonomiansvarlige.  
 
Sverres bemerkninger: 
 
Rapporten for mars med budsjettet for 2015 er sendt ut i etterkant av Hovedstyremøtet. Mail med alle 
vedlegg ble sendt til HS til orientering, slik at dere ser oppsettet. Fra neste måned sendes kun 
totalrapporten, der alle idrettene ligger inne i hver sin fane (tilgang til alle rapporter sendes om ønskelig). 
Hver undergruppe (leder og evt økonomiansvarlig) har fått sine regnskaper pr mars og Siw er satt på kopi 
på alle. Hver undergruppe er bedt om å kommentere vesentlige avvik fra budsjett. 
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Møtedato 16.04.2015 

 

Saksnummer 18 

Saksbehandler Jon Olav 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Mandat anleggsutvalget kunstgress / is 

Bakgrunn:  
 
Underlaget er vedlagt sakspapirene.  
 

Vedtak:  
 
Mandatet for anleggsutvalgets arbeid den kommende perioden vedtas slik det er forelagt. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Mandatet legges til protokollen. 
 
Jon Olavs bemerkninger: I tillegg til de 3 foreslåtte alternativene, ønsker Bandy et fjerde alternativ; å 
utsette prosjektet  til 2017. Dette vurderes, men det settes fullt trykk på å få ferdig en rapport til 12. mai. 
 
Styret var svært fornøyde med dokumentet, prosessen og arbeidsformen Jon Olav har stått i spissen for. 
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Møtedato 16.04.2015 

 

Saksnummer 19 

Saksbehandler Jon Olav 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppstartsmøte anleggsutvalget 

Orientering: 
 
Anleggsutvalget hadde sitt første møte 9. april, der det ble vedtatt en videre framdrift fram mot medio mai. 
Jon Olav orienterte kort om møtet og videre prosess.  
 

- Deltagelse på møtene (FAU representant var med på møtet, men deltar ikke i kommende møter) 
- Et svært godt grunnlag over kostnader er hentet fra et tilsvarende prosjekt i Drammen (Solberg) 

 
Noen viktige aksjoner:  
 

- Befaring i Nordre Sande, som har lyktes med naturis på kunstgress (20.04) 
- ØHIL Bandy jobber med innhenting av realistiske tall og skal ha et forslag til finansiering og drift av 

et kunstisanlegg 
- Norconsult er samarbeidspartner til bandyforbundet  og kontaktes av ØHIL Bandy for mulig hjelp til 

kostnadsvurdering 
- Oppsatte arbeidsmøter 23.04 (bandy, fotball, Sverre, Jon Olav og 30.04 (hele AU) 

 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 16.04.2015 

 

Saksnummer 20 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppfølging av årsmøtesaker 

Bakgrunn: 
 
ØHILs årsmøte ble avholdt 12. mars. Protokoll ligger på www.ohil.no. Det var meldt inn flere saker til 
årsmøtet som ble nedstemt og/eller ikke behandlet, men som samtidig er viktige å vurdere å ta med i 
videreutviklingen av klubben. 
 
 

Vedtak:  
 
Deltagelse i flere idretter 

- Vedtak: Idrettsutvalget tar opp dette som hovedsak i neste møte (Lars) 
 
Ansettelser i ØHIL  

- Vedtak: Hovedstyret skal involveres/informeres i alle administrative ansettelser. Rune lager en 
rutine for ansettelser som gjennomgås på et av de neste styremøtene 

 
Hovedstyremøter i ØHIL 

- Vedtak: Hovedstyret avgjør om idrettenes ledere skal innkalles til møtene, eller kun delta på deler 
av møtene (avhengig av agenda). Alle idrettene er som hovedregel likevel invitert til alle 
styremøter.  

 
Organisering og gjennomføring av idrettenes styremøter 

- Vedtak: Idrettene skal sende agenda og møteinnkalling til daglig leder 3 dager før møte, og 
protokoll/referat skal sendes i etterkant.  

 
Idrettene vurderer selv om disse i tillegg skal publiseres på www.ohil.no . Erfaringsmessig er det 
formålstjenlig med åpenhet om saker som behandles og idrettene oppfordres til å benytte samme mal for 
styresaksarbeid som hovedstyret. 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Idrettsutvalget er et viktig utvalg i ØHIL. Et enkelt forslag til mandat for Idrettsutvalget lages av Lars til 
møtet 14. juni. 
 
Anders sjekker rundt med andre klubber om hva som gjøres i forbindelse med valg til idrettens styrer og 
presenterer dette i møtet 14. juni. 
 

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 16.04.2015 

 

Saksnummer 21 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Aktivitetsavgifter 

Orientering: 
 
Det er stadig avisoppslag om kostnadsnivået ved å drive idrett i Norge, også i ØHIL er det av og til innspill 
om at nivået er for høyt.  
 
ØHIL har en policy om fritak/reduksjon i avgifter. Det er noen som hvert år søker om dette og alle har blitt 
innvilget. Link til våre retningslinjer rundt dette:  
www.ohil.no/Om%C3%98HIL/Fritakfortreningsavgifter/tabid/949/Default.aspx 
 
I ØHILs kommunikasjonsmatrise er vi tydelige på at vi på alt som faktureres skal inneholde informasjon om 
hva innbetalingen dekker. Link til ØHILs kommunikasjonsmatrise: 
http://www.ohil.no/LinkClick.aspx?fileticket=-dbOcGL1bJg%3d&tabid=985 
 
ØHIL Fotball laget i 2014 en oversikt over alle lagene, og hva aktivitetsavgiften dekker.  
http://www.ohil.no/Fotball/St%C3%B8ttesider/Aktivitetsavgifterfotball2014/tabid/1116/Default.aspx 
 
Fra administrasjonens side følger vi opp at best mulig informasjon kommer på fakturaene, samt at vi vil 
lage tilsvarende oversikter som fotball hadde i 2014 for alle idretter.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Idrettene inviteres til et styremøte for å redegjøre for kostnadsnivået og hva som dekkes. Dette tas opp 
som en egen sak i et eget møte på høsten, i forbindelse med budsjettprosessen for 2016.  
 
Sverre setter opp en tabell på hva det koster å drive idrett i de ulike idrettene.  

 

http://www.ohil.no/Om%C3%98HIL/Fritakfortreningsavgifter/tabid/949/Default.aspx
http://www.ohil.no/LinkClick.aspx?fileticket=-dbOcGL1bJg%3d&tabid=985
http://www.ohil.no/Fotball/St%C3%B8ttesider/Aktivitetsavgifterfotball2014/tabid/1116/Default.aspx
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Møtedato 16.04.2015 

 

Saksnummer 22 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtekalender 

Vedtak:  
 

- Torsdag 7. mai kl. 20 
- Torsdag 21. mai kl. 20 (behandle anleggsutvalgets utredninger) 
- Søndag 14. juni kl. 19 

 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 16.04.2015 

 

Saksnummer 23 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt: 
 

- Status rehabilitering; Del 1 ferdig, kostnader noe over budsjett, men innenfor i forhold til ekstra tilskudd 
fra Bærum idrettsråd 2015. Ekstra kostnader gjelder primært sliping av gulv og malearbeider oppe. 

- Status tilbygg; Byggesaken er sendt inn til Bærum kommune. To nabobemerkninger er besvart (som 
egentlig ikke hadde med bygget å gjøre, men hele utviklingen av området) 

- Status nye websider; Ferdigstilles denne våren 
- Hovedstyrets prioriterte oppgaver det neste året; spesielt knyttet til sak 20, oppfølging av årsmøtesaker 

 

Styrets bemerkninger: 
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HS oppgavebeskrivelse for anleggsutvalget ifbm utvikling 

av Hoslebanen  
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3.1 Kunstgressbane på Hoslebanen med kunstisanlegg ........................................................................13 

3.2 Kunstgressbane med naturis på Hoslebanen ...................................................................................13 

4 Leveranse ............................................................................................................................. 14 

5 Tidsplan ................................................................................................................................ 14 

 

 

Bakgrunn 

Det ble i 2013 sendt inn et forslag til BIR for omlegging fra grus til kunstgress på Hoslebanen. 

Forslaget ble prioritert og satt på kommunes anleggsplan for perioden 2015-2018, med gjennomføring 

i 2015. Målsetningen var å islegge kunstgressbanen med naturis i vintersesongen.   Forut for dette 

forslaget var det ikke gjort en god nok koordinering og utredning mot bandy som stiller spørsmål til 

islegging av kunstgress. 

Basert på dette har det vært jobbet med flere alternativer for å dekke behovet til begge idretter, men 

HS vedtok i 2014 å be kommunen flytte KG prosjektet til 2016 for å gi mer tid til utredning. Det 

nærmer seg nå en ny frist for en eventuell beslutning om gjennomføring i 2016. HS ønsker å få utredet 

de to hovedalternativer som har vært diskutert, og at klubben kommer frem til en beslutning. 

De alternativer HS ser som sannsynlige: 

 Kunstgressbane med kunstisanlegg på Hoslebanen 

 Kunstgressbane med naturis på Hoslebanen 

 Beholde Hoslebanen som grusbane 

Brukere av Hoslebanen 

Hoslebanen brukes i dag til to hovedaktiviteter i ØHIL:  

 I sommerhalvåret gjennomføres det seriekamper i fotball samt noe treningsaktivitet i fotball 

 I vinterhalvåret gjennomføres kamper og treninger i Bandy 

I tillegg brukes banen til følgende aktiviteter: 

 Barmarkstrening for idrettsskolen, langrenn og andre ØHIL idretter utenom kamp sesongen for 

fotball  

 Skole/SFO aktivister på Hosle skole i sommeridretter i sommerhalvåret  

 Skole/SFO aktiviteter på Hosle skole i skøyteidretter i vinterhalvåret 

 Uorganisert skøyteaktivitet for barn i nærområdet i vinterhalvåret 
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Utredningsoppgave 

Hovedstyret ønsker at anleggsutvalget gjennomfører utredningsarbeider for følgende alternativer: 

 Kunstgressbane med kunstisanlegg. 

o Finansiering er hovedutfordring 

 Kunstgressbane med naturis på Hoslebanen 

o Usikkerhet rundt islegging er hovedutfordringen 

Kunstgressbane på Hoslebanen med kunstisanlegg  

Følgende skal utredes og dokumenteres: 

BYGGEKOSTNAD 

o Innhenting av budsjettpriser fra leverandør/entreprenør, brutt ned på fornuftig nivå 

o Kvalitetssikring av byggekostnad. Erfaringstall fra to prosjekter må innhentes. 

o Beskrivelse av grensesnitt for investeringen mellom KG del og kunstis del samt 

beskrive eventuelle ekstra kostnader i KG anlegg i forhold til anlegget med naturis.   

 

DRIFTSKOSTNAD 

 

o Tall innhentes fra to klubber, og brytes ned på fornuftig nivå for kvalitetssikring. 

FINANSIERING 

o Plan for finansiering av byggekostnader.  Må brytes ned på fornuftig nivå for 

kvalitetssikring. 

o Plan for finansiering av driftskostnader. Må brytes ned på fornuftig nivå for 

kvalitetssikring. 

Bruk 

o Beskrive tilgjengelighet for brukergrupper utenfor klubben.  Et kunstisanlegg vil 

antakeligvis kreve utleie av istid. Det må gjøres en vurdering av tilgjengelig istid for 

nærmiljø og skole.  

 

Kunstgressbane med naturis på Hoslebanen  

Følgende skal utredes og dokumenteres: 

BYGGEKOSTNAD 

o Innhenting av budsjettpriser fra leverandør/entreprenør, brutt ned på fornuftig nivå.  

Kostnadene må inkludere eventuelt ekstra kostnader for naturislegging. 

o Kvalitetssikring av byggekostnad. Erfaringstall fra klubben brukes. 

 

DRIFTSKOSTNAD 

 

o Driftskostnader for islegging og KG vedlikehold estimeres. 

o Kvalitetssikring av driftskostnader. Gjøres basert på tidligere erfaringer i klubben 

FINANSIERING 
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o Plan for finansiering av byggekostnader.  Må brytes ned på fornuftig nivå for 

kvalitetssikring. 

o Plan for finansiering av driftskostnader. Må brytes ned på fornuftig nivå for 

kvalitetssikring. 

ISLEGGING 

o Innhente og sammenstille erfaringer med islegging av KG baner. Erfaringsinnhentingen 

må omfatte islegging, iskvalitet, sesong varighet og baneoppbygging.  

o Følgende kandidater er identifisert for erfaringsinnhenting. 

 Grav skole 

 Bærums kommune erfaring med vanning 

 Grav skoles erfaringer sammenlignet med tidligere år 

 Nordre Sande 

 Tranby 

 Evt andre 

 

Tidligere har Bandy laget et dokument på erfaringer fra anlegg. Dette må tas med inn i arbeidet. 

 

Leveranse 

Utvalget bes om å levere en utredningsrapport med utredningsunderlag, først i draft form, deretter 

endelig  

I tillegg til rapporten er det ønskelig at utvalget enes om en samlet innstilling til følgende alternativer: 

 Videre planlegging av Kunstgressbane med kunstisanlegg  

 Gjennomføre Kunstgressdekke på Hoslebanen med naturis i 2016  

 Beholde banen som grusbane 

Hvis dette ikke lar seg gjennomføre bes de berørte idretter å lage hver sin innstilling med tilhørende 

argumentasjon. 

Tidsplan 

 Oppstartsmøte i AU: 09.04.15 

 Draft utredningsrapport: 03.05.15  

 Ferdig utredningsrapport: 12.05.15 

 Innstilling fra AU, alternativt fra idrettene: 12.05.15 

 Hovedstyrebehandling: 14.05.15 

 

  
 


