
Sak til årsmøtet i ØHIL 2017 - Budsjett for 2017. 

Etter flere års erfaring med treninger og kamper på Jarmyra er jeg forundret over at det ikke finnes 

noen toalett og garderobefasiliteter der. ØHIL har Jarmyra som et av sine hovedområder for aktivitet 

og det pågår aktiviteter der daglig fra påske til høstferien. Det er derfor overraskende at det ikke 

finnes toalett fasiliteter der. Skogen mellom fotballbanene og t-banen blir i dag benyttet som toalett 

og dette er meget uhygienisk og ikke spesielt hyggelig for personene som må benytte seg av dette. 

Med tanke på ØHILs størrelse og kaliber så burde det være mulig å få til et ordning som gjør at man 

fikk etablert et toalett og kanskje en mulighet for garderobe hvor man kan skifte inne om nødvendig.  

Dersom klubben ønsker å leie toalett så er det mulig å leie to leietoalett for om lag kr 3000,- pr md. 

Totalt vil det koste ca kr 18.000,- for perioden april-juni og august-oktober. 

1. Jeg ber derfor om at det avsettes midler i budsjettet for 2017 og videre år til dekning av 

toalettmuligheter på Jarmyra. 

Som en av arrangementskoordinatorene for tidligere ØHIL-cuper (DNB-cup) så vet jeg at disse 

arrangementene genererer inntekter klubben (les overskudd). Vi var lovet tidligere at dette skulle 

dekke benker til å sitte på under kampene, muligens et podium for premieutdeling og ikke minst 5-er 

mål til de minste på Jarmyra. Ingen av delene er levert.  

2. Det ønskes derfor at det sikres at det kommer4 stk  5’er fotballmål enten i egen regi eller via 

kommunen og at de blir satt ut så raskt som mulig slik at de står klare etter påske.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Det tilrettelegges for mobile toalettfasiliteter på Jarmyra med innleide toalett med å avsette 

minimum kr 18.000,- pr år fom budsjett for 2017, inntil en permanent løsning kommer på plass.  

2. Det settes av kr 36.000,- til innkjøp av fire stykk 5’er fotballmål til Jarmyra med kr 36.000,- i 

budsjettet for 2017, dersom disse ikke dekkes av kommunen. Målene er å plass over påske 2017 på 

Jarmyra. 

3. Administrasjonen arbeider med å finne en permanent løsning på garderobe- og toalettfasiliteter 

på Jarmyra med forslag klart til årsmøtet i 2018. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Fredrik Schøyen 

(for Christopher Coward Schøyen -  medlem I ØHIL Fotball siden 2011 og ØHIL Ski siden 2016) 


