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Hovedstyremøte  
Torsdag 16.06.16 kl. 19.30 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

33 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

34 Justering av HS-protokoll 8-2016 Sverre 

35 Regnskap pr april Nikolai/Sverre 

36 Mandat for idrettsutvalget Sverre 

37 Status sportslige planer Sverre 

38 Evaluering vinteridrettene 2015/2016 Sverre 

39 Rapport fra anleggsutvalget Anders, Sverre 

40 Rapport ØHIL-bakken Sverre 

41 Rapport rehabilitering av klubbhuset Sverre 

42 Idrettskoordinator Sverre 

43 ØHILs 70 års-jubileum Monica 

   

44 Eventuelt 
- Idretts-SFO 
- Drift av en ny hall på Eikeli 

Skule, Sverre 

 

 
 
Innkalt: 
 
Skule, Nikolai, Randi, Rune, Anders, Monica 
Forfall: Anders, Monica 
 
Invitert: 

 
Idretten, tilstede:  
Bandy, Michael 
 
Kalender: 
 
Torsdag 8. september kl. 19.30 
Torsdag 27. oktober kl. 19.30 
Torsdag 8. desember kl. 19.30 (budsjett) 
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 33 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

 
Protokoll fra forrige styremøte (28.04.2016) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Sakspapirer til møtet 16.06.2016 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 

Protokollen fra møtet 28.04.2016 og innkallingen til møtet 16.06.2016 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 

 

 
  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 34 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Justering av HS-protokoll 8-2016  

Bakgrunn:  
 
ØHIL bandy ønsket en justert tekst som bakgrunn til vedtaket i denne saken. Jon Olav Li, som hadde 
ansvaret for saken har sendt et revidert forslag, som er vedlagt sakspapirene.  

Vedtak: 

 
Foreslått justering av protokollen godkjennes og oppdateres på www.ohil.no  

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 35 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr april 

Orientering: 
 
Regnskap pr april er vedlagt sakspapirene. Q2-tallene viser resultatet så langt i perioden (4 av 6 måneder).  
 
De store avvikene dreier seg om at budsjettallene viser hele perioden, mens det er store inntekter og 
kostnader som ennå ikke er inntekts-/kostnadsført.  
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Idrettene inviteres til styremøtet i september, for å legge fram sine halvårsrapporter.  
 
Sverre følger opp regnskapsfører knyttet til avvikene i avskrivninger.  
 
Det gis en kort forklaring til de viktige avvikene i utsendelsen av regnskapsrapportene. 
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 36 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Mandat Idrettsutvalget 

Bakgrunn:  
 
Forslag til mandat for Idrettsutvalget er vedlagt sakspapirene.  

Vedtak: 
 

Mandatet ble for Idrettsutvalget vedtatt, etter noen små justeringer. Vedtatt mandat publiseres på 
www.ohil.no  
 

Styrets bemerkninger: 
 

IU-mandatet gjennomgås årlig i hovedstyret.  

 
 
  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 37 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status sportslige planer 

Orientering:  
 
Idrettsutvalget hadde møte 2. juni. Se her for protokoll: http://ohil.no/idrettsutvalget/ . 
 
Alle idrettene har forpliktet seg til å levere sportslige planer innen 19. juni 2016.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er svært gledelig for hovedstyret at de sportslige planene ferdigstilles. Lars Fredenlund får stor honnør 
for innsatsen for å få dette på plass.  

  

http://ohil.no/idrettsutvalget/
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 38 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Evaluering vinteridrettene 2015/2016 

Orientering: 
 
ØHIL har en standardisert evaluering etter avsluttet sesong. Spørsmålene er gjentagende fra år til år, for et best 
mulig sammenligningsgrunnlag. Idrettene står fritt til å ha egne evalueringer i tillegg, dersom de har behov for 
dette.  
 
Resultatet fra vinteridrettenes evaluering er vedlagt sakspapirene. Første fane viser tilsvarende undersøkelse 
de siste 3 årene (alle vinteridretter), og påfølgende faner viser årets resultater for våre vinteridretter for 
sesongen 2015/2016.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Idrettene oppfordres til å tas i bruk undersøkelsen i forhold til et best mulig opplegg foran neste sesong. 
Det er ønskelig at idrettene kommenterer sin evaluering i styremøtet i oktober, og informerer om eventuelle 
endringer i sine opplegg.  
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 39 

Saksbehandler Anders, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Rapport fra anleggsutvalget 

Orientering:  
 
Anleggsutvalget hadde møte 26. mai, der anleggsdrømmer ble presentert.  
 
Protokoll fra møtet og kalender med møter fra mot våren 2017 ligger her:  
http://ohil.no/anleggsutvalget/  
 
Sverre informerte om «LDIP’en» (langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan) som er en plan for 
investeringsbehov i kommunen fra 2017-2036. De store trekkene peker på befolkningsvekst, økt 
arbeidsledighet, lavere oljepriser og økt innvandring, samt et etterslep på vedlikehold.  
 
Det vil bli prioritert å investere i skoler, barnehager, bosetning/integrering av flyktninger og infrastruktur.  
 
Det er gjennomført en «helhetlig gjennomgang av områdene kultur, idrett og kirke» og blant investeringer 
det jobbes videre med (utenom de 4-årige anleggsplanene), er blant annet nytt Nadderud stadion/Arena 
Bekkestua og utvidelser av Bærum idrettspark.  
 
For ØHILs del er det positivt at det gis føringer i planen om å bygge fullverdige haller i forbindelse med 
utvidelse av skoler.  
 
Etter møte med BIR og MDG er det tydelig at LDIP’en er veldig førende for politikken/prioriteringsområder. 
Men det vil bli foretatt en årlig rullering av denne politisk. For ØHILs del betyr det at i klartekst at et hall-
prosjekt på Eikeli og en kunstisbane på Hosle (ved støtte fra kommunen) må inn i en revisjon av planen. 
Prosessene rundt hall på Eikeli er allerede godt i gang, med god støtte fra BIR, Idrettsavdelingen i 
kommunen og positive politiske signaler.  
 
Etter møte med BK idrett, kommunalsjef (Mundal) og ØHIL14.06 er det stor vilje til en investering i full hall 
på Eikeli, men det er tydelig at man ønsker et større ansvar for drift og driftskostnader ved dette og 
tilsvarende anlegg, ettersom kommunen har stigende driftskostnader.  Dette må også påregnes for 
framtidige anleggsprosjekter.  
 
Møtet ble initiert på kort varsel, på bakgrunn av et planlagt møte mellom kommunen og fylket fredag 17.06. 
I forhold til videre prosess og forhandlinger mellom disse, ønsket kommunen en forsikring om at ØHIL 
ønsker å påta seg et driftsansvar. Et skriftlig forslag basert på gjeldende driftsavtaler for tilsvarende anlegg 
i kommunen er foreslått for hovedstyret i ØHIL under eventuelt.  
  

Styrets bemerkninger: 
 

 

 
  

http://ohil.no/anleggsutvalget/
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 40 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Rapport ØHIL-bakken 

Orientering: 
 
ØHIL-bakken sto ferdig til åpningsdagen 31. mai 2016.  
 
I strålende vær, ble bakken åpnet med 150-200 til stede.  
 
Mer om åpningen her: http://ohil.no/stor-stas-ohil-bakken-apnet-31-mai/  
 
Regnskapet er ferdig revidert og godkjent slik det er vedlagt sakspapirene. Totale kostnader var på 
179.000,- og totale tilskudd var på 59.000,- . (Merk: Anleggstilskuddet fra spillemidler på kr. 39.000,- er ikke 
i regnskapet, men er etterbetalt etter at anlegget var godkjent).  
 
Uendelige dugnadstimer er lagt ned, og disse er ikke en del av regnskapet.  
 
Sverre jobber via noen bakveier for å prøve å få noe mer tilskudd, men dette er foreløpig usikkert.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

 

  

http://ohil.no/stor-stas-ohil-bakken-apnet-31-mai/
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 41 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Rapport rehabilitering klubbhuset 

Orientering: 
 

Denne uken er kontorplasser ferdigstilt. Estimatet på 150’-200’ for del 2 av rehabiliteringen blir endelig på 
drøye 200’ + mva. Noen uforutsette kostnader kom til knyttet til elektriker og rørleggerarbeid.  
 
Endelig regnskap for rehabilitering 1 og 2 gjennomgås på det neste hovedstyremøtet.  

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 42 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Idrettskoordinator 

Orientering:  
 
Det er et ønske om å få på plass en idrettskoordinator i ØHIL, støttet av alle idrettene og hovedstyret.  
 
Gjennom våren, og etter dialog med Bærum kommune, er utleien av 2. etasje på klubbhuset til 
barnehagedrift fornyet med ett år. Signalene er tydelige på at dette blir det siste året vi har dette. Dette er 
ikke endelig avklart, men BK eiendom gir klare signaler om at dette ikke er en modell man ønsker seg 
videre. En endelig avklaring vil bli gjort før nyttår 2016.  
 
ØHIL ved hovedstyret har et ønske om at det er ønskelig med en fast ansatt i en slik rolle, og i en 100% 
stilling. Gitt usikkerheten knyttet til leieinntekter fra sommeren 2017, foreslår Sverre følgende:  

- Videre prosess rundt en slik ansettelse utsettes til videre leieforhold er avklart (primo januar) 
- Dagens ressurser som har håndtert salg/bestilling/utlevering av utstyr (Ingunn) og Idrettsskolen 

(Vilde) forespørres om videre engasjement fram til sommeren 2017. Et utvidet engasjement kan 
vurderes, for å ivareta idrettenes kortsiktige behov for støtte (herunder rekruttering). Dette vil det i 
så fall være dekning for i budsjettet for 2016.  

 
Dersom vi ansetter en person i fast stilling nå, påtar vi oss framtidige kostnader som vi per i dag ikke har. 
For å eventuelt sikre en slik ansettelse er det 2 umiddelbare muligheter:  

- Hovedstyret gjør et vedtak på at medlemskontingenten økes (anslagsvis 200-250,- pr 
medlemskap) 

- Deler av idrettenes offentlige tilskudd avsettes til dette formålet 
- Dette har vært diskutert tidligere og noen av idrettene har vært skeptiske til en ordning der 

de selv må være med på å finansiere en slik stilling 
 
Dersom vi vet at barnehagen blir borte, vil det gi oss alternative muligheter for inntekter (eventuelt-sak), 
som kan være med på å finansiere en slik stilling.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret setter pris på ønsket om å ha kontroll over kostnadene til en slik stilling. Samtidig er dette en rolle 
klubben og idrettene ønsker. Hovedstyret ønsker at daglig leder iverksetter prosess for ansettelse rett over 
sommeren.  
 
Uavhengig av dette, vil det være rom for å videreføre dagens organisering av idrettsskolen det kommende 
skoleåret.  
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 43 

Saksbehandler Monica, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHILs 70-årsjubileum 

Orientering:  
 
Monica har påtatt seg et ansvar for et slikt arrangement. Vedlagt er en foreløpig skisse, som krever mer 
diskusjon i hovedstyret og forslag til vedtak i det neste hovedstyremøtet 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Sverre og/eller Monica avklarer et egnet tidspunkt for et slikt arrangement med idrettene.  
 
Omfanget av et slikt arrangement må diskuteres videre i det neste hovedstyremøtet, men hovedstyret ser 
på dette som en hyggelig markering, for eksempel i tilknytning til ØHILiaden, uten et altfor stort omfang.  
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Møtedato 16.06.2016 

 

Saksnummer 44 

Saksbehandler Skule, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 

- Videre arbeid med et ØHIL-initiert tilbud i SFO-tiden. Sverre orienterer om prosess/kontakt med 
skolene og andre klubber. Link til interessant artikkel i sakens anledning:  

 
http://www.budstikka.no/sfo/stabekk-tennisklubb/skole/idretten-tar-opp-kampen-om-sfo-barna-med-
leksehjelp-og-sport-etter-skolen/s/5-55-326138 
 

- Sverre tar kontakt med naboskolene for å se om disse er interessert i et samarbeid i SFO-tiden, 
der de (skolene) kjøper et slikt tilbud av klubben 

 
- Daglig leder presenterte et forslag til tilbakemelding til Bærum kommune knyttet til drift av en ny 

hall på Eikeli. Skrivet sendes til idrettsavdelingen i kommunen.  
 

Styrets bemerkninger: 

 

 

http://www.budstikka.no/sfo/stabekk-tennisklubb/skole/idretten-tar-opp-kampen-om-sfo-barna-med-leksehjelp-og-sport-etter-skolen/s/5-55-326138
http://www.budstikka.no/sfo/stabekk-tennisklubb/skole/idretten-tar-opp-kampen-om-sfo-barna-med-leksehjelp-og-sport-etter-skolen/s/5-55-326138

