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Saksnummer Sak Ansvarlig 
091208-01 Møtekalender fram mot Årsmøtet Sverre 
091208-02 Intern sak Sverre 
091208-03 Forlengelse av leiekontrakt med 

barnehagen 
Sverre 

091208-04 Hovedstyrets oppgaver fram mot 
Årsmøtet 

Sverre 
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Møtedato 09.12.2008 
Saksnummer 091208-01 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Møtekalender fram mot Årsmøtet 
Bakgrunn:  
 
For å kunne planlegge og sikre god deltakelse ved Hovedstyremøtene, er det nødvendig 
å vedta møtekalenderen fram mot Årsmøtet i slutten av mars.  
Vedtak:  
Onsdag 7. januar kl. 18-21 
Tirsdag 10. februar kl. 18-20 
Tirsdag 10. mars kl. 18-20 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 09.12.2008 
Saksnummer 091208-02 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn - Intern sak - 
Informasjon 
 
Dette er en intern sak. Vedtaksprotokollen er tilgjengelig på klubbhuset. 
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Møtedato 09.12.2008 
Saksnummer 091208-03 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Forlengelse av leiekontrakt med barnehagen 
Bakgrunn:  
 
Vi leier i dag ut klubbhuset på Hosle til Bærum kommune, til barnehagedrift. Avtalen 
utløper til sommeren, og det må før årsskiftet avklares om leieforholdet skal videreføres. I 
dag benytter ikke barnehagen våre lokaler på grunn av personalmangel og dette 
forenkler vår virksomhet i forhold til mye aktivitet på kveldstid. I gjeldende avtale med 
barnehagen er det vi som disponerer klubbhuset på kveldstid, og barnehagen må holde 
orden i sine saker de kveldene det er aktivitet der.  
Vedtak:  
 
Leieavtalen videreføres for 2 nye år. 
Styrets bemerkninger: 
 
Det er viktig at klubben fortsatt disponerer lokalene på kveldstid.  
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Møtedato 09.12.2008 
Saksnummer 091208-04 
Saksbehandler Sverre Nordby 
Type sak Orientering / Beslutning  
Saksnavn Hovedstyrets oppgaver fram mot Årsmøtet 
Orientering:  
 
ØHIL har på Plan- og Strategisamlingen 1. november vedtatt en struktur for driften av 
klubben. Fram mot Årsmøtet er det avgjørende at denne planen settes ut i livet. I praksis 
vil dette bety 

 Hovedstyrets sammensetning og ansvarsområder fastsettes i følge planen 
 Valgkomitéer kommer tidlig i gang for å fylle styrer og utvalg, slik at disse er på 
plass til årsmøtet, under sterk oppfølging fra HS 
 Sverre lager en oversikt over roller som skal dekkes av valgkommité og 
hovedstyre og sender dette ut 10.12.2008. 

En strategi for denne Prosessen fram mot Årsmøtet legges i det neste hovedstyremøtet, 
7. januar. 
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