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Hovedstyremøte  
Onsdag 22.10.15 kl. 19.30-00.30 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

53 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

54 Status økonomi Siw, Sverre 

55 Budsjettprosess 2016 Siw, Sverre 

56 Viderebehandling av sak 21: Aktivitetsavgifter Skule 

57 Rapport fra møte i Idrettsutvalget 19.10.2015 Lars 

58 Treneravtaler og politiattester Sverre 

59 Kontinuitetssikring Sverre 

60 Retningslinjer for kommunikasjon Sverre 

61 Fordeling av offentlige tilskudd Sverre 

62 Skifte av dekke på DNB arena Hosle Sverre 

63 Valg til idrettenes styrer Anders 

64 Status anleggsprosjekter rundt klubbhuset på 
Hosle og Jarmyra 

Sverre 

65 Status anleggsplaner fra idrettene Jon Olav 

66 Innspill til utredning om Nadderud idrettspark Skule 

67 Utleie til barnehage på Hosle og alternativ 
inntjening 

Sverre 

68 Viderebehandling av sak 52: Organisering av 
ØHIL 

Sverre 

   

69 Hosle kunstgress 3 – omgjøring av styresak 47 Jon Olav 

70 Mottak av brev fra et medlem i klubben Skule 

71 Status Årsmøte i 2016 Sverre 

72 Eventuelt Skule, Sverre 
 

 
 
Innkalt: 

Skule, Jon Olav, Rune, Anders, Siw, Lars, Sverre 
Forfall: Lars 
 
Invitert: 

Lederne av ØHILs undergrupper 
Oppmøte: Jon Erlend (bandy), Tom (fotball) 
 
Kalender: 

Torsdag 3. desember kl. 19.30 
Torsdag 21. januar kl. 19.30 
Torsdag 18. februar kl. 19.30 
Årsmøte: Torsdag 10. mars 19.00 
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 53 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (02.09.2015) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret. 
 
Sakspapirer til møtet 22.10.2015 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 02.09.2015 og innkallingen til møtet 22.10.2015 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Det skal legges inn et etterord i protokollen fra 02.09.2015 om at brevet til kommunen (sak 47) ikke er 
sendt.  
 
Etterord: Etterord til saken er lagt inn i protokollen 02.09.2015. 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 54 

Saksbehandler Siw, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status økonomi 

Orientering: 
 
Vedlagt sakspapirene er: 
 

- Rapporten pr august 2015, med kommentarer i fanene til hver enkelt idrett 
- Banksaldo pr 19.10.2015 og mellomværende HS/idrettene 

 
Til tross for klare oppfordringer til idrettene om å gi en respons på regnskap og kundefordringer får vi ikke dette i 
tilstrekkelig grad. ØHIL bandy er den eneste gruppa som gjør dette på en svært bra måte. 
 
Justeringer av rutinene for økonomirapportering fra idrettene: 
 

- Månedlige rapporter sendes ut til styret og ledere/økonomiansvarlige i idrettene 
- Daglig leder utarbeider kvartalsrapporter, med kommentarer knyttet til hver enkelt idrett 
- Kvartalsrapportene gjennomgås i hovedstyret, med generelle bemerkninger fra idrettene til regnskapet, 

merknader ved vesentlige avvik fra budsjett og med en forklaring til åpne kundefordringer  
- Siw følger opp at ALLE idrettene gir en tilbakemelding til kvartalsrapportene, der vesentlige avvik fra 

budsjett og kundefordringer forklares 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Den til enhver tid siste økonomirapport gjennomgås på styremøtet. Fastsetting av dato for styremøte etter 
årsmøte bør tilstrebes lagt etter den 20. i måneden slik at økonomirapportene er så oppdatert som mulig.   
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 55 

Saksbehandler Siw, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjettprosess 2016 

Orientering:  
 
Idrettenes budsjetter for 2016 skal behandles av hovedstyret 3. desember.  
 
Regnskapsfører Steinar Ødegaard lager et oppsett basert på september-tallene som brukes som underlag 
for budsjetteringen, dette sendes ut i løpet av kort tid. 
 
Siw og Sverre innkaller til et møte med de økonomiansvarlige i idrettene til et møte torsdag 12. november 
kl. 1700. Regnskapsfører stiller på møtet. 
 
Siw utarbeider et budsjett-notat som vedlegges budsjett-malen, basert på føringer fra hovedstyret. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Etterord: Budsjettnotat, budsjettunderlag og invitasjon til møte 12. november er sendt ut til idrettene. 
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 56 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Viderebehandling av sak 21: Aktivitetsavgifter  

Bakgrunn:  
 
Øvrevoll Hosle IL ønsker moderate aktivitetsavgifter for å drive idrett i vår klubb.  
 

Vedtak: 
 
Saken ble ikke behandlet. Saksunderlaget til møtet tas opp igjen etter at idrettene har gjort rede for sine kriterier 
for budsjettet 2016. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Etterord: I budsjettnotatet er det lagt inn konkrete spørsmål rundt fastsetting av aktivitetsavgiftene som 
idrettene skal belyse. 
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 57 

Saksbehandler Lars 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Rapport fra idrettsutvalget 19.10.2015 

Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er protokollen fra møtet i idrettsutvalget 19.10.2015 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ønsker en utdyping av sak 7, «ØHIL mot 2018» og ber Lars oppdatere protokollen. Det var 
usikkerhet om dette skulle være en samling i regi av HS eller IU og hva som skulle være innholdet i dette.  
 
Det ble diskutert om nødvendigheten av at HS skal ha en årlig samling og evt. endring av strategi, men 
heller ha en samling med et aktuelt tema. Et slikt tema som kom opp som aktuelt, var «kommunikasjon». 
 
På møtet diskuterte vi også tidspunkt for når et slikt strategimøte bør finne sted. Årshjulet bør legge inn 
møte på høsten i forkant av budsjettprosessen. For å følge opp IU sitt vedtak foreslår HS at 'ØHIL mot 
2018'-møte arrangeres i forkant av Årsmøte i mars 2016.  
 
Etterord: Lars har oppdatert protokollen fra Idrettsutvalget, denne er publisert på www.ohil.no  

 
  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 58 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Treneravtaler og politiattester 

Orientering:  
 
Vedtak fra idrettsutvalget og HS om at alle trenere skal ha treneravtaler innarbeides. Både betalte 
«ungdomstrenere» og ubetalte «foreldretrenere» for vinteridrettene har fått tilsendt sine avtaler.  
 
Sverre arkiverer alle avtaler og følger i tillegg opp politiattestordningen for klubben, i tråd med våre 
retningslinjer som er publisert på http://ohil.no/politiattest/ . Manglende politiattester purres månedlig. 
 
Oppfølgingen av ordningen er positivt mottatt, med ett unntak, der det er en foreldretrener som ikke ønsker 
å binde seg til en skriftlig avtale. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Daglig leder gis en føring om at nye trenere må skaffe seg gyldig politiattest innen 2 måneder for å beholde 
denne rollen. 
 
Etterord: Oppdatert informasjon er lagt ut på www.ohil.no  

  

http://ohil.no/politiattest/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 59 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Kontinuitetssikring 

Bakgrunn:  
 

- Aktivitetsnivået i ØHIL er svært stort, og det er mye arbeid som vi må sørge for at blir videreført 
- Vi ønsker forutsigbar drift av klubben og idrettene 
- Vi er sårbare ved at kontinuitetsbærere i idrettenes styrer og administrasjon blir borte 
- Vi ønsker å ha åpenhet om det aller meste av det som skjer i klubben, med unntak av: 

o Personalsaker 
o Saker som omhandler enkeltpersoner 
o Saker med administrativt innhold som ikke er ment for allmenn innsyn 
o Saker som berører idrettslagets planer/innhold som kan påvirke ØHILs konkurransefortrinn 

i forhold til konkurrerende klubber 
- Idrettene er bedt om å sende inn protokoller fra sine møter, med varierende respons 
- Gjentagende årlige hendelser kan planlegges mer effektivt og forutsigbart 
- For eierskap til et frivillig verv i ØHIL er en avgrensing av oppgaver avgjørende 

 
Orientering: 

 
- Retningslinjer og strukturer av overordnet art ligger publisert på www.ohil.no, under «ØHIL fra A-

Å», eksempelvis 
o Mandat anleggsutvalget, regnskapsprinsipper, konfliktløsning, organisasjonsmodell, 

årshjul… 
- Klubbens årshjul revideres årlig og inneholder aktiviteter (sesong), arrangementer og 

admnistrasjon 
- Administrativt planverk ble innført i fjor, for de som har jobber i klubben. Tilgang til disse planene 

krever innlogging (http://ohil.no/planverk/ ). For de ansatte i ØHIL er planverket den «operative 
arbeidsinstruksen». Et eksempel er vedlagt sakspapirene. 

- Idrettene får tilgang til google-dokumenter knyttet til evalueringer og andre sentrale 
dokumenter/skjemaer 

 
 

Vedtak:  
 
- Idrettene pålegges å sende protokoller fra sine styremøter til Sverre, for publisering på www.ohil.no .  
- Møteplan for idrettenes styrer skal være publisert på denne siden 
 
Skule følger opp alle idrettene med en telefonsamtale rundt disse punktene.  
 
- Sverre lager egen side for alle idretter basert på tilsvarende mal som for hovedstyret 
(http://ohil.no/hovedstyret/ ). Idrettene står fritt til å utelate enkeltsaker fra protokollen, men fullverdig 
protokoll skal uansett sendes til Sverre for arkivering.  
- Tilsvarende side lages for idrettsutvalget og anleggsutvalget 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er mye dokumentasjon og dreiebøker som våre medlemmer har liggende privat. Det er ønskelig at 
mest mulig av slike dokumenter blir sendt til klubben og arkivert sentralt. 
 
Etterord: Sverre har sendt en oppfordring til lederne av ØHILs undergrupper om oversendelse av 
protokoller og innsamling av dreiebøker for sentral oppbevaring. Idrettenes sider er laget på www.ohil.no  
 

  

http://www.ohil.no/
http://ohil.no/planverk/
http://www.ohil.no/
http://ohil.no/hovedstyret/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 60 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Retningslinjer for kommunikasjon 

Bakgrunn:  
 

Vi har et ønske om å bli gode på kommunikasjon. Dette krever oppfølging fra både administrasjon og 
idrettene.  
 
Det trengs retningslinjer for hva og hvordan vi skal kommunisere. Gjeldende kommunikasjonsmatrise er 
publisert på www.ohil.no .  
 
Vedlagt sakspapirene er forslag til retningslinjer for kommunikasjon. 

Vedtak:  
 

Alle idrettene skal ha en kommunikasjonsansvarlig, senest på plass fra Årsmøtet 2016. 
 
Retningslinjene for kommunikasjon, publiseres på www.ohil.no . I retningslinjene for kommunikasjon er det 
lagt inn et avsnitt om kommunikasjonsansvarlig etter behandling i styret. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Anders sender et utkast fra Hosletoppens retningslinjer knyttet til bruk av Facebook til Sverre, som kan 
brukes/justeres for vårt bruk og legges inn i retningslinjene. 
 
Etterord: Oppdaterte retningslinjer er publiser på www.ohil.no 

  

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 61 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Fordeling av offentlige tilskudd 

Bakgrunn:  
 

Kriteriene for fordeling av offentlige tilskudd ligger på www.ohil.no (regnskapsprinsipper).  
 
Vedlagt sakspapirene er oppsettet for årets fordeling. Totalt fikk klubben tilført 924.361,-  
 
Vesentlig økning er basert på flere aktive og et økt hode-tillegg for idrettsskolen, samt tilskudd for 
trenerutdanning (primært fotball).  
 
For å sikre kontinuitet og oppfølging av krav til roller og leveranser fra idrettene, legges det inn 
forutsetninger for utbetaling av de offentlige tilskuddene. 
 

Vedtak:  
 
For å kunne budsjettere med offentlige tilskudd i 2016, forutsettes det at idrettene leverer:  
 

- Styreroller i henhold til organisasjonsmodell 
- Sportslig plan for alle idretter 
- Sportslig utvalg for idretter med mer enn 100 aktive (fotball, håndball, bandy, langrenn) 
- Leverer et budsjett som godkjennes av hovedstyret 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er ikke ønskelig å bruke straff som et pressmiddel, men kravene er mer et styringsverktøy for de 
enkelte idrettene, for en best mulig organisering og drift. 

 
  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 62 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Skifte av dekke på DNB arena Hosle 

Orientering:  
 
DNB arena Hosle sto ferdig høsten 2012. Etter 3 års bruk er det oppdaget en vesentlig slitasje, spesielt ved 
at kunstgressfibrene løsner.  
 
Sverre og anleggsansvarlig i ØHIL fotball (Kay) har fulgt opp leverandøren Unisport og vi har nå kommet til 
enighet om at hele kunstgress-banen skiftes ut til våren, hovedsakelig på Unisports regning. Det er 
ønskelig å få dette gjort før sesongstart 2016.  
 
ØHIL fotball har gått med på å bekoste kostnader til bortkjøring/fjerning av eksisterende dekke og 
kostnader til påfyll av gummigranulat (som uansett var påkrevd på dagens bane).  
 
Totale kostnader for ØHIL er estimert til 250.000,- + mva. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret stiller seg positive til tiltaket. 
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 63 

Saksbehandler Anders 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Valg til idrettenes styrer 

Orientering:  
  

Saken ble ikke behandlet.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 64 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status anleggsprosjekter rundt klubbhuset på Hosle og Jarmyra 

Orientering:  
 

Vedlagt sakspapirene er budsjett og regnskap for de pågående prosjektene på Hosle.  
 
Det har vært jobbet aktivt med prosjektet de siste ukene, primært på bakgrunn av nødvendig omlegging av 
et rør i «byggesonen» og krav knyttet til bygging i «restriksjonsbeltet». Etter godt samarbeid med vann og 
avløp i Bærum kommune har Sverre oversendt forslag til Opak og N1 arkitekter som er «ansvarlig søker». 
De siste detaljene i anbudsgrunnlaget gjøres denne uken.  
 
Vi har fått godkjennelse fra kommunen om å gå utenom en offentlig anbudsrunde («Doffin»), noe som gjør 
utarbeidelsen av anbudsgrunnlaget og prosessen enklere.  
 
Det er et ønske om å ferdigstille hoppbakken før vinteren, og at gravejobben blir gjort før frosten kommer. 
Utvidelsen av klubbhuset og garasjen blir trolig ikke gjort før til våren. 
 
Idrettsbarnehagen på Jarmyra er ferdig, og vi fikk nøkler til bygget i forrige uke. Bygget inneholder 
garderober, toaletter, lager og gymsal tilgjengelig for oss alle dager, utenom barnehagens åpningstid. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Styret ønsker å bidra i prosessen rundt utvidelsen av klubbhuset dersom det skulle være behov for dette.  
Etterord: Anbud ble sendt ut 30.10.2015, med svarfrist 20. november. 
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 65 

Saksbehandler Jon Olav 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status anleggsplaner fra idrettene 

Orientering:  
 

Planer under bearbeiding/vurdering (mer info i vedlagt protokoll fra anleggsutvalgets møte 15.10.2015): 
 
Håndball: Flerbrukshall på Hosletoppen 
Bandy: Kunstisbane på Hosle 
Langrenn: Skianlegg på Øverland, i samarbeid med Haslum 
Fotball: Kunstgress på Eikeli (sak 69) 
Hopp: Ferdigstillelse av Hoslebakken 
 
Fotball vurderer også å se på mulighetene for et enkelt garderobebygg/toaletter/fasiliteter ved 
kunstgressbanene på Hosle.  
 
Jon Olav forklarte litt mer om de ulike prosessene og vil komme tilbake med mer informasjon etter det 
neste møtet i anleggsutvalget, der idrettene skal presentere flere detaljer. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Styret tar orienteringen fra AU til etterretning. 
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 66 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Innspill til utvikling av Nadderud idrettspark 

Orientering:  
 
Mail fra Skule er vedlagt sakspapirene. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er svært positivt at klubben har meldt seg på i denne høringen.  
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 67 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Utleie til barnehage på Hosle og alternativ inntjening 

Orientering:  
 

ØHIL har en løpende utleieavtale med Hosle barnehage. Denne har en gjensidig oppsigelsestid på 6 
måneder.  
 
Sverre har vært i kontakt med leder av barnehagen, som vil diskutere deres behov for barnehageåret 
2016/2017 i løpet av høsten med barnehagekontoret i Bærum kommune. 
 
Sverre har blitt kontaktet av foreldre direkte, fra FAU fra en av «våre» skoler og fra avdelingsleder ved en 
av «våre» skoler der det er ønskelig at klubben enten i samarbeid, eller i tillegg til det normale SFO-tilbudet 
kan fasilitere aktiviteter etter skoletid.  
 
Sverre planlegger å ta kontakt med avdelingslederne ved skolene for å høre om deres tanker rundt dette.  
 
Et eventuelt avsluttet samarbeid med Hosle barnehage vil kreve at klubben sikrer inntekter på andre måter, 
og et slikt etter-skoletids-tilbud kan være et godt alternativ.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det støttes at Sverre har en åpen dialog med skolene rundt et tilbud om aktiviteter etter skoletid. Det er 
viktig at klubben ikke går i direkte konkurranse med skolene, men ser etter en samarbeidsmodell dersom 
dette skulle bli aktuelt, som sikrer gode aktiviteter og økonomisk balanse. 
 
Etterord: Sverre har sendt en forespørsel til skolene om et felles møte (Hosle, Eikeli, Grav, Bekkestua). 
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 68 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Viderebehandling av sak 52: Organisering av ØHIL 

Bakgrunn:  
 

Innspill fra Sverre (sak 52) i forrige styremøte, er diskutert av Anders og Rune, og Skule, Rune og Sverre 
har avholdt et møte i anledning ansettelser.  
 
Vedlagt sakspapirene er oppdatert organisasjonsmodell (v5) der følgende roller som ansatte fra v4, er 
fjernet: 

- Kommunikasjonsansvarlig 
- Vaktmester 
- Anleggsansvarlig 

 
To administrative roller for fotball ligger inne:  

- Sportslig ansvarlig 
- Administrativt ansvarlig 

 
ØHIL fotball ønsker å lede/delta i prosessen rundt disse fotball-stillingene, og legger disse inn i budsjettet 
for 2016. 
 
En stilling som idrettskoordinator ligger inne i modellen, denne er tenkt finansiert av klubben, primært via 
idrettsskolen og salg av klubbeffekter.  
 

Vedtak:  
 

Fotballstyret v. Tom og Sverre utarbeider stillingsannonse for en administrativt ansvarlig, og leder 
prosessen fram mot en ansettelse tidlig 2016.  
 
Fotballstyret v. Tom og Sverre vurderer evt justeringer i oppgavebeskrivelser for sportslige roller i samme 
anledning.  
 
Sverre jobber videre med innhold i rollen som idrettskoordinator.  
 

Styrets bemerkninger: 

 
Hovedstyret ønsker at det blir en fortgang i ansettelsesprosessen og at det fra tidlig 2016 er satt en person 
som administrativt ansvarlig.  
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 69 

Saksbehandler Jon Olav 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Hosle kunstgress 3 – omgjøring av styresak 47 

Bakgrunn:  
 

I etterkant av ekstraordinært årsmøte med påfølgende HS vedtak om å trekke søknaden om midler til Hosle 
kunstgress 3 (sak 47), ba styreleder i ØHIL fotball om et møte med BIR og ØHILs hovedstyreleder før dette 
brevet ble sendt. Hensikten med møtet var å avklare med BIR om det fantes muligheter for å beholde søknaden 
og benytte den på en annen flate enn Hosle grus. Møtet ble gjennomført og BIR var positive til at dette kunne la 
seg gjøre. Det ble deretter diskutert hvilke alternativer som finnes. Eikelibanen utpekte seg som et mulig 
alternativ. I anleggsutvalget (15.10.2015) la leder av ØHIL Fotball, Tom Brinck-Mortensen, en skisse til en 
løsning på Eikeli. Tom ba deretter om kommentarer og feedback på foreslått prosjekt fra de andre idrettene. 
Følgende tilbakemeldinger ble gitt 

 Hopp var positive og hadde ingen kommentarer til prosjektet. Hopp hadde ikke behov for å diskutere 

prosjektet i eget styre og avga endelig innstilling i møtet. 

 Langrenn var positive og hadde ingen kommentarer til prosjektet. Langrenn hadde ikke behov for å 

diskutere prosjektet i eget styre og avga endelig innstilling i møtet. 

 Håndball var positive og hadde ingen kommentarer til prosjektet. Håndball hadde ikke behov for å 

diskutere prosjektet i eget styre og avga endelig innstilling i møtet. 

 
Merknad:  
Tilbakemeldinger pr mail etter møtet i anleggsutvalget 15.10.2015: 

Baseball: 

Little league 

We will be pushing very hard next year to build up our Hosle little league team (ages 6-12). It is vital that we 
have a consistent practice time/day that we can count on at either Hosle or Eikeli. From past experience it is 
very difficult to practice at Hosle due to soccer games being schedule on practice times and then are not able to 
practice.  

Cadet/senior teams (ages 13 and up) 

We have our own field at Rud, but will need a short period of time for outdoor practice times preferably at Eikeli. 
Past experience at Hosle is difficult due to the same problems with soccer games suddenly being scheduled, 
cars parked right next to field are in danger of being hit by baseballs, and people walking through the field are in 
danger of being hit by balls. Note! For these teams we are talking about a short period of time from April until 
May (when the field at Rud is opened) 

Conclusion is that soft/baseball can use Hosle as long as measures are taken; guarantee that we won't get 
bumped by soccer and maybe signs should be put up close to the field/parking with information regarding the 

dangers.  

Kommentar fra AU leder: Arbeid er påbegynt mot Oslo fotballkrets for å sikre at Hosle Grus kan disponeres til 
annen aktivitet en dag i uka. Oslo fotballkrets ser problemstillingen og har forståelse for ønsket om en ukedag 
uten oppsatte seriekamper. Baseball er forespurt om ønsket dag for trening. Tilbakemelding må gis Oslo 
fotballkrets innen 1.11. Prosess pågår. 

Bandy 

ØHIL Bandy er i utgangspunktet positiv til at det etableres kunstgress på Eikeli grus. Banen er på vinterstid blitt 
brukt som skøytebane for barnehager, skoler og nærmiljø og det er viktig at de høres i prosessen, slik at de 
totale behov og ønsker fra alle parter tas med i en totalvurdering for hva som er best for området. Slik 
planløsningen foreligger nå mener ØHIL Bandy at det er for liten flate satt av til is, ca 15*30meter, størrelsen 
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bør være ca 60*40meter. 

Kommentar fra AU leder: Vi må sammen med kommunen diskutere og vurdere planløsningen i prosjektforslaget 
for å muliggjøre en størst mulig isflate samtidig som kunstgressbane kan defineres som 11er bane for å utløse 
maksimalt støttebeløp. Kommunen vil bistå/lede dialogen med skole, barnehager etc. om deres behov og 
ønsker. Så må dette balanseres opp mot ØHIL sine behov for utøvelse av organisert idrett i idrettslaget. 

Vedtak: 
 
Hovedstyret gjør om vedtaket i sak 47 og sender ikke noe brev til kommunen om å trekke søknaden. 
 
Basert på prosjektbeskrivelse og tilbakemeldinger fra idrettene i ØHIL, vedtar hovedstyret å gå videre med 
planlegging av en kunstgressbane på Eikeli. Dette må skje i fellesskap med kommune, skoler og evt 
barnehager, for en best mulig totalløsning på området, som inkluderer et islagt område om vinteren. 
 
En endelig investeringsbeslutning skal vedtas av hovedstyret. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret tar orienteringen fra AU til etterretning.  
Etterord: Bærum Idrettsråd har gitt beskjed om at en flytting av prosjektet er OK. 
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 70 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Mottak av brev fra et medlem i klubben 

Orientering:  
 

Skule sender et svar på henvendelsen etter enighet om innhold i styret. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Etterord: Brevet er distribuert i styret og sendt til vedkommende.  
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 71 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status Årsmøte 2016 

Orientering:  
 

Styremedlemmene bes vurdere sitt videre engasjement for ØHILs hovedstyre fra Årsmøtet 2016. Det være 
seg medlemmer som er på valg (aktuelle for gjenvalg; Rune og Jon Olav) og medlemmer som evt ønsker å 
trekke seg før deres styreperiode er over (Skule, Lars, Siw, Anders). Skule og Sverre er mottakere for info 
og setter i sving valgkomitéen før jul. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 22.10.2015 

 

Saksnummer 72 

Saksbehandler Skule, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
HS diskuterte de ressursmessige utfordringene knyttet til arrangering av julemarkedet i år. Hanne (og 
Cecilie) har holdt i dette i mange år, med god hjelp av frivillige foreldre, men har ikke anledning til dette i år.  
 
Sverre ble oppfordret til å sjekke med 2 idretter om de kunne tenke seg å ta på seg oppgaven.  
 

Styrets bemerkninger: 
  
Etterord: Anette Aasen (J02 fotball) takket ja, og setter i sving et apparat for å få dette gjennomført. 

 


