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Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 
22.05.12 

 

 
Saks-
nummer 

Sak Ansvarlig Vedtak 

13 Godkjenning av protokoll og 
innkalling 

Kaare Godkjent 

14 Bandy, status og videre arbeid Kristoffer/Eivind 
(Bandy) 

Vedtak 

15 Regnskap pr april 2012 Kirsten, Sverre Tatt til etterretning 

16 Økonomisystem/ 
regnskapsfører/ 
medlemsregister 

Kirsten Tatt til etterretning 

17 Stipender, våren 2012 Sverre Vedtak 

18 Status kunstgressbaner Sverre Tatt til etterretning 

19 Oppstart fotball 2012 Sverre Tatt til etterretning 

20 Utstyr Sverre Tatt til etterretning 

21 Oppsummering ØHIL seminaret Ole Christian, 
Kaare 

Vedtak 

22 ØHIL Forum 2012 Lars Fredenlund, 
Kaare, Sverre 

Tatt til etterretning 

23 Eventuelt Kaare Ingen saker behandlet 
 

 
 
Deltagere: 
 
Kaare 
Kirsten 
Jan-Eirik 
Vibeke 
Øyvind 
Ole-Christian 
Sverre 
Christoffer Adde/Eivind R. Thorne (sak 14) 
Thomas Christensen (sak 21) 
 
Forfall: 

 
Jan 
(Lars Fredenlund) 
 
Kalender: 
 
Neste møte fastsatt til 28. august kl 18
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Møtedato 22.05.2012 

 

Saksnummer 13 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 
Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og sakspapirer til styremøtet 
er sendt pr mail. 
 
Forslag til vedtak:  
 
Protokoll fra møte 29.03.2012 er godkjent 
Innkalling til møte 22.05.2012 er godkjent 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Ingen  
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Møtedato 22.05.2012 

 

Saksnummer 14 
Saksbehandler Kristoffer/Eivind (bandy) 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Bandy, status og videre arbeid 

Orientering: Gitt muntlig 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Styret fikk en orientering av status økonomi og drift av bandygruppa. Bandygruppa har nå på 
plass et virksomt styre og er optimistiske for driften videre. Bandystyret har tanker om flere 
aktiviteter som kan skaffe inntekter til gruppa, herunder Bandyens dag, turnering på egen is, Erik 
og Chris-konsert etc). Det er usikkert hvor stor vinterens bandygruppe vil være, særlig ettersom 
det har vært en del overganger til andre klubber.  
 
Bandygruppa skal ha en stormøte etter ØHIL Forum 3. juni. Hovedtema på dette møtet er å 
diskutere hvordan bandyen skal skaffe inntekter til sin drift.  
 
Bandy har seriepåmelding i september og istidsbestillinger i oktober.  
 
Det ble avklart at bandystyret gir HS en skriftlig rapport innen 24. juni. Denne rapporten skal 
omhandle de poster som inngår i bandygruppas budsjett for 2012 (herunder vurdering av 
spillegruppas størrelse, treningsavgifter, kostnader) og konkrete planer for å ta inn den tapte 
egenkapitalen.  
 
Det ble gjentatt at det ikke skal skje noen form for kostnadspådrag i bandyen uten at dette er 
klarert med Sverre, som igjen skal ha godkjennelse fra leder av HS. Klarering av kostnadspådrag 
vil kun skje etter fremleggelse av en grundig plan som viser et sunt og realistisk grunnlag for drift 
av bandyen i ØHIL.   
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Møtedato 22.05.2012 

 

Saksnummer 15 
Saksbehandler Kirsten, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Regnskap pr april 2012 
Orientering:  
 
Regnskapet er vedlagt sakspapirene 

Styrets bemerkninger: 
 
Det ble besluttet at det ved neste fremleggelse av regnskap skal vedlegges til orientering en 
oppstilling av hvordan inntekter/utgifter var på samme tidspunkt året før, gjerne også status i 
forhold til budsjett for inneværende år. 
 
Administrasjonen ble gitt i særlig oppgave å følge tett opp status fakturering av aktivitetsavgifter, 
spesielt fotball og baseball.  
 
Kostnadssprekken på Drift bane/anlegg (NOK 156.466 mot budsjettert NOK 35.000) skal sjekkes 
og forklaring sendes HS så snart informasjonen foreligger.   
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Møtedato 22.05.2012 

 

Saksnummer 16 

Saksbehandler Kirsten 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Økonomisystem/ regnskapsfører/ medlemsregister  
– ikke offentlig, kun av administrativ karakter 
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Møtedato 22.05.2012 

 

Saksnummer 17 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Tildeling av stipender 
Bakgrunn:  
 
ØHIL har utlyst stipender via www.ohil.no og med utsending av kriterier for tildeling til 
undergruppene. Hovedstyret har budsjettert med 25.000,- til utdeling av stipender på våren, og 
25.000,- for utdeling på høsten. 
 
Det er kommet inn 4 søknader, som er vedlagt.  

 
Forslag til vedtak: 
 

ØHIL Fotball J98: 5000,- 
ØHIL Fotball T15: 10.000,- 
ØHIL Håndball G99: 5000,- 
ØHIL Håndball – Håndballens dag: 5000,- 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Vedtatt som innstilt.  
 
HS ber administrasjonen ta skritt for å øke synligheten av stipendordningen, slik at antall gode 
søknader kan øke. HS oppfordrer spesielt bandy- og langrennsgruppene til å søke om tildeling 
for neste halvår.  
 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 22.05.2012 

 

Saksnummer 18 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Status kunstgressbaner 
Orientering:  
 
Fotballgruppa har hatt 2 aktive kunstgressprosjekter i en periode.  
 
Hoslebanen 

 
Gressbanen skal legges om til kunstgress. Alt er i rute og arbeidet starter i uke 22. 
Anleggsentreprisen er tildelt Bane- og entreprenørservice. Anbudene på selve dekket avgjøres i 
disse dager, det er 5-6 aktuelle leverandører.  
 
Massene og selve gresset som i dag ligger på anlegget skal brukes på 4 «løkker» i nærområdet. 
Kommunen er svært glade for denne oppgraderingen, og vi håper på noe finansiell støtte derfra, 
ettersom dette er en kostnad ØHIL i utgangspunktet må ta.  
 
Estimert ser prosjektet til å ligge under budsjett, også inkludert merkostnaden med oppgradering 
av «løkkene».  
 
Grav skole 
 
Prosjektet, som er et samarbeid mellom FAU ved Grav skole, Bærum kommune og ØHIL har 
møtt motstand, initiert fra skolens naboer. Etter å ha vært svært positive innledningsvis, er 
kommunen nå i en fase der det tas vurderinger om dette kan gjøres. Bakgrunnen for ØHILs 
ønske om en slik oppgradering, er å ha tilgang til banen mandag-torsdag fra kl. 17-20, mot et 
bidrag på 400.000,- (ca halvparten av totalkostnaden). Det er denne tillatelsen kommunen er 
redd for å gi, i fare for liknende prosjekter andre steder i kommunen. Uteområdene som tillhører 
skolene (kommunene) skal ikke være beslaglagt til organisert trening. Prosjektet er derfor 
usikkert pr dato. Håpet vårt er at dette skal bli et prøveprosjekt i kommunen.  
  

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. 
 
HS noterer forventet byggestart 28. mai og ferdigstillelse av KG på Hosle til 1. oktober.   
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Møtedato 22.05.2012 

 

Saksnummer 19 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Oppstart fotball 2012 
Orientering:  
 

ØHIL har Norges største fotballavdeling og har nå 131 lag som er aktive i seriespill. I tillegg er det 
svært mange nye spillere i gang på 2005-kullet som ikke spiller organisert.  
 
Alle lagene er nå i gang med seriekamper. Det er en svært krevende kabal å få til treningstider 
for alle lagene. Banene er opptatt det meste av dagene, og også helgene er i større grad blitt tatt 
i bruk enn tidligere.  
 
ØHIL-akademiet (9-12 år) og Ivrig-treninger (11-14 år) er godt i gang, med grupper hele uken.  
 
En av fotballgruppas 4 cuper er arrangert i april (ØHIL Manpower Cup) og komitéene for de neste 
to cupene er i gang med sin planlegging. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning.  
 
Det ble uttrykt stort tilfredshet med at 2005-kullet på fotballen teller hele 200 spillere.  
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Møtedato 22.05.2012 

 

Saksnummer 20 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Utstyr 
Orientering:  
 

Fotballgruppa har nå delt ut nye spillerdrakter til alle spillere i klubben. De er produsert med vårt 
eget design og egne farger. Disse er blitt tatt veldig godt i mot. Det er også produsert strømper og 
shortser, som det er solgt veldig mange av.  
 
Det er også bestilt opp en den gensere og trenings T-skjorter fra samma produsent. Her viste det 
seg at trykket falt av i vask. Nytt utstyr som erstatning for dette er produsert og på vei. 
 
Annet materiell, primært baller (kun fotball), medisinsk utstyr, kjegler, overtrekksvester og 
liknende bestilles nå fra Mitré.  
 
Vi har bestilt opp en prøve på en håndballdrakt fra vår leverandør, og vi legger opp til en bestilling 
av nye drakter fra høsten 2013.  

 
Styrets bemerkninger: 
 
Tatt til etterretning. 
 
Det ble notert at nytt utstyr som erstatning for feilproduksjon skjer uten kostnad for ØHIL. 

 



  

 10 

 

Møtedato 22.05.2012 

 

Saksnummer 21 
Saksbehandler Ole-Christian, Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Oppsummering ØHIL seminaret 
Orientering:  
 
Oppsummeringen fra seminaret er vedlagt.  
 

 

Styrets bemerkninger: 
 
HS mente at seminaret hadde vært vellykket og gjentok følgende hovedutfordringer for 2012: 
 
Vi skal: 
(1) etablere en arena for årgangskoordinering mellom idrettene 
(2) kjøpe inn og selge Cap og allværsjakke for salg og bruk av alle i, og forbundet med, ØHIL 
(3) søke å etablere en dugnadsånd 
(4) operasjonalisere årshjulet 
(5) bli bedre på å kommunisere ØHIL-tilbudet, slik at alle idrettens synes. Den enkelte må 
oppfordres til å delta i flere idretter 
(6) etablere kommunikasjonsplattform: fra ”push” til ”pull” 
(7) få idrettsutvalget må ut av skyggenes dal 
 
ØHIL Forum står sentralt i oppfølgning av seminaret, se neste sak. Dette adresserer punktene 1, 
4, 5,6 og 7 ovenfor.   
 
Det ble for øvrig besluttet å gi Thomas Christensen i oppdrag å bestille capser og jakker for salg 
før jul 2012, jf pkt 2 ovenfor.  
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Møtedato 22.05.2012 

 

Saksnummer 22 
Saksbehandler Lars Fredenlund, Kaare, 

Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn ØHIL Forum 2012 
Orientering:  
 
Som et av resultatene fra vårt seminar 15. april, har Lars Fredenlund tatt ansvaret for et seminar 
som skal avholdes søndag 3. juni. Det blir to sekvenser, en for foreldre med barn under 12 år, og 
en for de over 12. Kortfattet program for de to sekvensene:  
 

Intro om ØHIL 
 
Informasjon fra hver av idrettene våre 
 
Diskusjoner på hver enkelt årgang, hvordan organisere oss for å oppnå «Flest mulig, lengst 
mulig» 

 

 
Styrets bemerkninger: 
 
HS er svært positive til dette forumet, som adresserer mange av de sentrale utfordringer HS har 
fått av idrettstyrene.  
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Møtedato 22.05.2012 

 

Saksnummer 23 
Saksbehandler Kaare 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Eventuelt 
 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Ingen saker behandlet 
 

 
 

 

 
 


