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Saksliste hovedstyremøte onsdag 10.03.10 

 
 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
100310-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 
100310-01 Årsmøteforberedelser Sverre 
100310-02 Kunstis/kunstgress Jens, Sverre 
100310-03 Orientering fra administrasjonen Hanne, Sverre 

 

 
Deltagere: 
Sigurd Kvistad  
Jens Kanden 
Felicia Røkaas  
Pål Pettersen 
Pål Anthonsen 
Terje Jansen 
Hege Nikolaysen 
 
Forfall: 
Steven Russell  
Maj Berger-Sæther  
Cathrine Gamborg 
 
 
 
Fra administrasjonen: 
Sverre Nordby 
Hanne Harsem 
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Møtedato 10.03.2010 

 

Saksnummer 100310-00 
Saksbehandler Sigurd 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Protokoll forrige styremøte og innkalling 
Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og påminnelse til styremøtet 
er sendt pr mail. 
 
Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 03.02.2010 er godkjent. 
Innkalling til møte 10.03.2010 er godkjent. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
  

 
 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 10.03.2010 

 

Saksnummer 100310-01 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Årsmøteforberedelser 
Bakgrunn/gjennomgang:  
 
Alle styremedlemmer og undergruppene har kommet med sine innspill til Årsmeldingen. 
Valgkomitéens innstilling er også klar, inkludert forslag til ny Valgkomité og Kontrollkomité. 
 
I forslag til budsjett var det satt opp ”Andre driftsinntekter” på 350’, denne posten er for stor og 
må justeres.  
Vedtak: 
 
Innspill til årsmeldingen godkjennes og vil sammenstilles av Sverre, og publiseres senest 17.03. 
 
Posten ”Andre driftsinntekter” justeres til 150’. Det legges ikke opp til en økning i kontingenten for 
2010. Småjusteringer i budsjettet for undergruppene kan gjøres av Sverre og Sigurd fram mot 
17.03 når sakspapirene skal være klare. På bakgrunn av dette vedtas budsjettet som innspill til 
Årsmøtet.  
Styrets bemerkninger: 
 
Budsjettet for Bandy må følges opp, i og med at de har gått med et underskudd i 2009, samt har 
negativ egenkapital. Hovedstyret støtter Fotballs ønske om å ansette en person, som skal avlaste 
administrasjonen, samt kvalitetssikre det som skjer på kamp og trening. En slik person er lagt inn 
i budsjettet til Fotball. 
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Møtedato 03.02.2010 

 

Saksnummer 030210-02 
Saksbehandler Jens, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Kunstis/kunstgress 
Orientering:  
 
ØHIL har to store anleggsprosjekter, kunstis- og kunstgressbane på Hosle. På bakgrunn av god 
økonomi i Fotballgruppa, har prosjektet kommet lengst og har blitt innstilt av Bærum Idrettsråd 
som et av prosjektene som skal gjennomføres i planperioden 2011-2014. Denne planen vedtas 
politisk høsten 2010. Det er sjelden at politikerne går mot BIRs innstilling. Økonomisk har 
fotballgruppa et slikt prosjekt under kontroll, blant annet ved en egenkapital på ca 2 mill. Det 
legges opp til ytterligere aktiviteter for å styrke prosjektet i 2010.  
 
Kunstis på Hosle er et prosjekt som mange har ønsket seg i flere år, men som ikke har fått høy 
nok prioritet. Dette anses som et viktig prosjekt for klubben, og det jobbes nå mer målrettet mot å 
få et kunstisanlegg raskest mulig. Jens Kanden trer ut av Hovedstyret ved Årsmøtet, blant annet 
for å kunne følge opp kunstisen som leder av prosjektgruppa. Den største utfordringen vedr dette 
prosjektet er økonomien. Se for øvrig vedlegg: ”Status kunstis”. 
 
Styrets bemerkninger: 
Positivt at BIR har innstilt på gjennomføring av kunstisprosjektet i kommende 
planperiode. Meget viktig at kunstisprosjektet har fått en ny giv med bedre organisering 
og flere ressurser. 
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Møtedato 10.03.2010 

 

Saksnummer 100310-03 
Saksbehandler Hanne, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Orientering fra administrasjonen 
Orientering: 
 
Det ble orientert om 
 

 Opprydding av økonomien, samarbeid med revisor 
 Fakturering av medlemskontingent, samt purringer Bandy 
 Seriepåmelding fotball 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning 
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Vedlegg 
 

Prosjekt Kunstis Hosle 2011 - 2016 
 
Bakgrunn/begrunnelse for prosjektet 

 Stadig mildere vintre gjør at ØHIL må ha kunstis for å kunne opprettholde et godt tilbud til 

bandyspillere både i bredden og i toppen. 

 Svært vanskelig (og dyrt) å få tilstrekkelig istid på øvrige kunstisbaner i kommunen 

 Stort tilfang av interesserte både til organisert og uorganisert bandyspill i nærområdet til Hosle. 

Litt historikk rundt prosjektet 

 For ca 5 år siden ble det sendt en søknad om kunstis på Hosle som ikke har blitt fulgt opp og 

derved er slettet i BIRs lister. 

 På årsmøtet i mars 2009 ble det besluttet at klubben og hovedstyret ville støtte en ny prosess for 

kunstis på Hoslebanen 

 15. november ble det levert inn en søknad, som dessverre var noe preget at hastverksarbeid da 

klubben og bandy ”kom sent på banen.” 

 Klubben og prosjektgruppa har erkjent at kunstis-prosjektet ikke kom med på prioritert liste hos 

BIR i denne omgang. 

 Parallelt med ØHILs arbeid med kunstis kjører Haslum en prosess for kunstis – et redusert anlegg 

(ikke fullverdig kjøling). Status så vidt vi kjenner i dag er at Haslum har bedre egenfinansiering enn 

ØHIL pr. dato, men ellers er vurderingen at Haslums søknad ikke er noen ”bedre enn” ØHILS.  

 BIR ønsker samkjøring mellom Haslum og ØHILs prosjekt. Klubben er positivt innstilt også til 

Haslums prosjekt, men prosjektgruppa har besluttet at ØHIL skal satse 100% på eget 

kunstisprosjekt. 

Kommende actionpunkter per 1. mars 2010. 
1. Intervjuer med prosjektledere for kunstis-prosjekt i relevante andre klubber for å kartlegge 

suksesskritierier for finansiering, drift og idrettspolitisk navigering, samt lobbying overfor 

nærpolitikere. Samtaler med Røa gjennomført. Øvrige samtaler (5- klubber) bør være gjennomført i 

løpet av mars / april. 

1.2. Søke stiftelser og legater om støtte til egenkapital. 

1.3. Forbedre kvaliteten på selve søknaden. 

1.4. Øvrig arbeid for å skaffe egenkapital 

Relevante aktører  

- ØHIL Bandy 

o Bandystyret 

o Trenere og lagledere 

o Aktive spillere og deres foresatte 

o Prosjektgruppa for kunstis 

- Akershus Bandykrets 

o Kretsstyret 

Formatert: Punktmerking og
nummerering
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o Enkelte medlemmer 

- ØHIL  

o Som klubb 

o Alle medlemmer og deres foresatte 

o Hovedstyret 

o Administrasjonen  

o Øvrige idretter (styret, medlemmer, lagledere) 

o Tekniske eksperter i klubben 

o Fundraising-eksperter i klubben 

- Det offentlige 

o BIR / Welzin 

o Bærum Kommune 

o Lokale og regionale politikere 

- Vennligsinnete lobbyister (som støtter prosjektet og kan påvirke sentrale aktører) 

- Fiender (som IKKE støtter prosjektet og kan påvirke sentrale aktører) 

- Naboer og nærmiljøet 

o Nære Naboer (byggesak) 

o Husstander som sokner til Hosle-banen (fra et is-/skøyteperspektiv) 

o Hosle Skole 

o Mulige kunder for overskuddsvarme 

o Sponsorbedrifter / støttebedrifter 

o Individuelle storsponsorer (”rike onkler”) 

- Skolevesenet i Bærum 

- Multiconsult 

 

Hosle, 03.03.2010 

Jens Kanden for prosjektgruppa i bandy 

 

 

 
 


