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Hovedstyremøte  
Torsdag 15.09.16 kl. 19.30 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

45 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

46 Regnskap H1 Nikolai, Sverre, idrettene 

47 Offentlige tilskudd Sverre 

48 Prosess idrettskoordinator Sverre 

49 Anleggsutvikling Anders, Sverre 

   

50 Styreroller og ansvarsoppgaver i HS fram 
mot årsmøtet 2017 

Skule, Sverre 

51 Jubileum 2017 Sverre 

52 Julemarkedet Sverre 

53 - Intern styresak - Sverre 

54 - Intern styresak - Rune 

   

55 Eventuelt 
- Idretts-SFO 
- Klubbadmin 

Skule, Sverre 

 

 
 
Innkalt: 

 
Skule, Nikolai, Randi, Rune, Anders, Arne-Petter 
Forfall: Anders 
 
En representant for hver idrett (minimum på behandling av sak 46) 
Tilstede: Fotball (Kirsten), baseball (Cathrine), håndball (Harald), hopp (Helge) på deler av møtet 
Forfall: Bandy 
Ikke meldt forfall: Langrenn, alpin 
 
 
Kalender: 
 
Torsdag 27. oktober kl. 19.30 
Torsdag 8. desember kl. 19.30 (budsjett) 
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Møtedato 15.09.2016 

 

Saksnummer 45 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

 
Protokoll fra forrige styremøte (16.06.2016) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Sakspapirer til møtet 15.09.2016 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 

Protokollen fra møtet 16.06.2016 og innkallingen til møtet 15.09.2016 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 

 

 
  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 15.09.2016 

 

Saksnummer 46 

Saksbehandler Nikolai, Sverre, idrettene 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Regnskap H1  

Orientering: 
 
Regnskap for første halvår er tidligere sendt ut til hovedstyret, samt ledere og evt økonomiansvarlige for 
ØHILs idretter. Det er også vedlagt sakspapirene til møtet.  
 
Alle idrettene er innkalt til møtet for en rask gjennomgang av sitt resultat pr juni.  
 
Klubbens totale regnskap viser et overskudd på MNOK 1,77, som er 110.’ mer enn budsjettert.  
 
ØHIL (ved HS/adm) sitt regnskap viser et overskudd på 501’, mot budsjettert 299’.  

Bemerkninger på inntektssiden:  
- 100’ av offentlige tilskudd som har kommet med, er budsjettert i Q3 
- 100’ lavere lønnskostnader enn budsjettert 
- 100’ høyere på utfakturert medlemskontingent (vil bli lavere, på bakgrunn av opprydning) 

Bemerkninger på kostnadssiden:  
- Forsikringspremie budsjettert i Q2 kommer i Q3 (50’) 
- Felleskostnader for Jarmyra blir høyre enn forventet, for H1 blir dette 60’ som kommer i Q3 

ØHIL (HS) styrer mot et resultat uten store avvik fra budsjett. 
 
Håndball: Alt under kontroll, og forventer å gå i pluss som budsjettert. (En periodisering viser et 

underskudd i H1). Håndball styrer mot et resultat uten store avvik fra budsjett. 
 
Hopp: Alt under kontroll. Hopp styrer mot et resultat uten store avvik fra budsjett. 
 
Baseball: Alt under kontroll. Fakturering av aktivitetsavgifter ble forsinket av ulike årsaker. Baseball styrer 
mot et resultat uten store avvik fra budsjett. 
 
Fotball: Alt under kontroll, det jobbes spesielt med å kvalitetssikre prosjekt-regnskapene og oppfølging av 

utestående krav. Fotball styrer mot et resultat uten store avvik fra budsjett 
 
Bandy, Langrenn, Alpin ikke til stede og deres regnskap ble ikke gjennomgått.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Idrettene som var til stede presenterte i korte trekk sine regnskaper fra H1 på en fin måte, og det forventes 
at også de øvrige idrettene følger opp på samme måte i tiden som kommer. For hovedstyret forventes det 
ikke mer enn korte kommentarer til de 5 samle-postene på inntekt- og kostnadssiden øverst i rapporten.  
 
Det er fra HS’ side ønskelig at det i rapporten framkommer «Sum driftskostnader» i oversikten.  
 
Etterord: Sverre har gitt beskjed om dette til regnskapsfører.  
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Møtedato 15.09.2016 

 

Saksnummer 47 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Offentlige tilskudd 

Orientering: 
 
Oversikten over de offentlige tilskuddene er sendt ut, basert på antall 2015-tallene.  
 
Lokale aktivitetsmidler (Norges idrettsforbund):  
 

 
 
Kommunale aktivitetsmidler (Bærum kommune): 
 

 
 
 
Totalt sett er dette en liten økning fra 2015. 
 
Midlene fordeles etter tidligere vedtatt modell i Q3.  
 

Styrets bemerkninger: 

 
Sverre setter opp årets fordeling av offentlige tilskudd, som koordineres med Nikolai før fordeling til 
idrettene.  
 
Etterord: Forslag/oppsett til fordeling er sendt til styret.  
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Møtedato 15.09.2016 

 

Saksnummer 48 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Prosess idrettskoordinator 

Bakgrunn:  
 
Med henvisning til sak 42 (16.06.2016) knyttet til ansettelse av en ny idrettskoordinator i ØHIL, ønskes 
prosessen iverksatt av hovedstyret i høst med tiltredelse snarest. Det er ønskelig med en åpen prosess 
med både positive konsekvenser og økonomiske forpliktelser knyttet til ansettelsen. 
 
Alle idrettene har vært positive til en slik stilling tidligere, ref tidligere behandling i IU og HS, men 
finansiering av stillingen har vært uklar. 
 
Hovedinnhold i oppgavene for denne vil være å styrke ØHIL som klubb gjennom bedre rekruttering, bedre 
samarbeid mellom idrettene, økt/forbedret kommunikasjon i våre sosiale media, håndtering av innkjøp og 
salg av utstyr, ansvarlig for idrettsskolen, være en støttefunksjon for idrettenes styrer blant annet rundt  drift 
av anlegg og rundt arrangementer.  
 
En slik rolle vil gi idrettene økte muligheter for inntekter, men lite direkte knyttet til ØHIL (ved HS).  
 
Det foreslås derfor at prinsippene rundt fordeling av de offentlige tilskuddene endres.  
 
Ved vedtak i denne saken, lyser Sverre ut stillingen ca 25. september. Idrettene kan gi innspill til konkrete 
oppgaver som naturlig hører inn i denne stillingen innen 20. september.  
 
MERK! I følge regnskapsprinsippene, vil et evt overskudd i ØHIL (ved HS) fordeles tilbake på idrettene ved 
årsslutt uansett, gitt vedtaket under. 
  

Vedtak: 
 
Følgende endringer gjøres i ØHILs regnskapsprinsipper:  
 

- 20% av de årlige tildelte kommunale tilskuddene settes av til denne stillingen (driftstilskuddene til 
anlegg opprettholdes til den enkelte idrett) 

- Grunntillegget til alle idrettene på kr. 10.000,- beholdes som tidligere 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Endringen av regnskapsprinsippene legges fram for idrettene med en simulert modell i forbindelse med 
budsjettprosessen 2017.  
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Møtedato 15.09.2016 

 

Saksnummer 49 

Saksbehandler Anders, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Anleggsutvikling 

Orientering:  
 
Anleggsutvalget hadde møte 08.09.2016. Protokoll foreligger ikke enda.  
 
Vedlagt er en oppdatert anleggspresentasjon, ØHIL 2014-2018.  
 

- Rehabilitering av klubbhuset, del 1 og 2 er komplett 
- Prosess rundt garderobeanlegg ved kunstgressbanene er startet 
- ØHIL-skogen arena ble etablert i sommer 
- Innbytterbokser på Hoslebanen er påstartet, ferdigstilling i høst 
- Nye, positive signaler om at Eikeli-hallen blir en realitet. Mik-utvalget i kommunen har møte 15.09.2016, 

der saken skal behandles. Klikk her for saksunderlag. 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Etterord: Mik-utvalget vedtok å gå videre med planene for en ny hall på Eikeli i møtet 15.09. Det er bred 
politisk støtte til prosjektet, som også rådmannen innstilte på. Dermed blir det hall på Eikeli innen skolestart 
2019. 

  

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016166284&


  

 7 

 

Møtedato 15.09.2016 

 

Saksnummer 50 

Saksbehandler Skule, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Styreroller og ansvarsoppgaver i styret 

Bakgrunn: 
 
Monica Malm har trukket seg fra styret, og Hans-Petter Sanne har blitt forfremmet! 
 
Oppdaterte roller:  
 

- Leder: Skule Ingeberg 
- Nestleder, kontakt for bandy, alpin, hopp, håndball: Rune Feltman 
- Økonomi: Nikolai Johns 
- Leder Anleggsutvalget: Anders Bergland 
- Leder Idrettsutvalget: Arne-Petter Sanne 
- Kontakt for fotball, langrenn, baseball: Randi Sundt Meyer 

 
Nikolai og Sverre gjør avtaler om budsjettprosessen inn mot budsjettmøtet 8. desember. 
 
Arne-Petter og Sverre gjør avtaler om møteplan for IU fram mot jul. Det er ikke satt opp noen møter. 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Etterord: Sverre har invitert leder og nestleder av valgkomitéen til det neste møtet i hovedstyret, for en god 
prosess inn mot årsmøtet i mars. Ansvarsroller er oppdatert på ØHILs websider. 
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Møtedato 15.09.2016 

 

Saksnummer 51 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Jubileum 2017 

Bakgrunn: 
 

Monica Malm har trukket seg fra styret, og et jubileum i 2017 var hennes ansvar. ØHIL blir 10 år som 
sammenslått klubb, og 70 år fra stiftelsesår. 
 

Vedtak: 
 
Prosjektet utsettes i 5 år. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 15.09.2016 

 

Saksnummer 52 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Julemarkedet 

Bakgrunn: 
 

ØHIL har i mange år hatt et julemarked på klubbhuset, som har generert noe inntekter, men viktigst av alt 
vært en hyggelig møteplass. For å få gjennomført arrangementet fikk en av gruppene våre ansvaret for 
arrangementet i 2015 for en cut av overskuddet, og dette fungerte veldig bra. 
 

Vedtak: 

 
Sverre kontakter alle ØHILs idretter med forespørsel om det er noen grupper som sparer penger til 
konkrete prosjekter. Disse kontaktes og ved en avtale om dette ansvaret, vil valgt gruppe få 25% av 
overskuddet. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Etterord: Sverre har sendt ut forespørsel til idrettene. 
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Møtedato 15.09.2016 

 

Saksnummer 53 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn - Intern styresak - 

Orientering:  
 

  

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 15.09.2016 

 

Saksnummer 54 

Saksbehandler Rune 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn - Intern styresak - 

Orientering:  

  

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 15.09.2016 

 

Saksnummer 55 

Saksbehandler Skule, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 

- Oppfølging Idretts-SFO 
 
Det er ønskelig at Sverre jobber videre med mulige modeller for et ØHIL-tilbud i SFO-tiden, i første omgang 
for barna i 4. klasse og de som er over SFO-alder. Det virker lite sannsynlig med et samarbeid der skolene 
er med på å finansiere et slikt tilbud.  
 

- Implementering av Klubbadmin 
 
All fakturering av avgifter fra klubben skjer nå via dette systemet. Administrasjonen er svært fornøyd med 
dette, men det gir i 2016 en del mer-arbeid da vi også må forholde oss til vårt tidligere system for 
fakturering.  
  

Styrets bemerkninger: 
 

 

 
 


