
Fotballlstyret ved styreleder Tom Brinck-Mortensen fremmer følgende sak til årsmøtet. 
 
ØHIL fotball har et stort behov for oppdaterte anlegg for våre 1600 spillere. I forbindelse med 
kommunens anleggsplan for 2015-2018 søkte vi om midler til å bygge et kunstgressanlegg på 
Hoslebanen. Etter det ekstraordinære årsmøtet i klubben 28.08.2015 ble det vedtatt at det ikke 
skulle gjøres noe med denne anleggsflaten (i 2016). 
  
Fra evalueringene av fotballsesongene de siste årene, scorer vi svært lavt fra våre brukere rundt 
anleggssituasjonen, og opplever en forventing om at en klubb på vår størrelse må prioritere arbeidet 
med å forbedre dette. Samtidig er vi lojale i forhold til pågående klubb-prosesser. Vi arbeider også 
målrettet for at kostnaden for våre spillere skal holdes på et lavest mulig nivå, og at driften av ØHIL 
fotball skal være bærekraftig, i tråd med føringene fra hovedstyret. 
  
ØHIL fotball har støttet og deltatt i prosjektgruppen «ØHIL idrettspark 2020». Dette er et spennende 
prosjekt, som ved realisering vil gi klubben et løft, spesielt for fotball- og bandygruppen. Samtidig er 
det fortsatt usikkerhet om klubben, med støtte fra nærmiljøet har økonomisk ryggrad til å 
gjennomføre prosjektet. 
  
Hovedstyret har gitt prosjektgruppen viktige milepæler fram til kommunens søknadsfrist høsten 
2017. For å skulle melde inn ØHIL Idrettspark som prosjekt til anleggsplanen 2019-2022, har 
hovedstyret  satt opp en målsetning med en innsamlingsaksjon til 2,5 MNOK innen 20. juni 2017, og 
ytterligere 0,5 MNOK innen søknadsfristen. På bakgrunn av innsamlingsaksjonen, vil hovedstyret ta 
stilling til om ØHIL skal søke om dette prosjektet. 
  
Bakgrunnen for tidsfristen i juni, er at klubben skal ha tid og mulighet til å vurdere andre 
anleggsprosjekter inn mot søknadsfristen 1. november 2017. 
Ved behandling av Hoslebanen i anleggsutvalget, har alle idrettene i ØHIL gitt sin støtte til videre 
arbeid med «ØHIL idrettspark 2020», og gitt sin tilslutning til at banens utnyttelse i dag ikke er 
optimal. 
  
ØHIL fotball vil delta aktivt i det videre arbeidet i prosjektgruppen, og være aktive i 
innsamlingsaksjonen denne våren, og vi håper at klubben og nærmiljøet støtter prosjektet slik at 
dette kan bli realisert. Dersom dette ikke skulle være tilfelle, ønsker ØHIL fotball, på bakgrunn av våre 
store utfordringer på anleggssiden, og med støtte fra anleggsutvalget å utnytte Hoslebanen på en 
bedre måte enn slik den ligger i dag. 
  
Forslag til vedtak: 
Dersom ikke innsamlingsaksjonen lykkes som målsatt, og hovedstyret vedtar og ikke gå videre med 
en søknad om et kombinert kunstgress/kunstis på Hoslebanen, ønsker ØHIL fotball å ta opp igjen et 
rent kunstgressprosjekt på Hoslebanen. Arbeidet vil i så fall følge klubbens retningslinjer og prosesser 
via anleggsutvalget og hovedstyret. 
 
 
 


