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Hovedstyremøte  
Tirsdag 23.05.17 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

35 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

36 Status ØHIL Alpin Alpin-styret 

37 Status ØHIL Soft-/baseball Soft-/baseballstyret 

38 Kort status anleggsprosjekter Sverre 

39 Hovedstyrets målsetninger 2017 Skule 

40 Eventuelt Skule, Sverre 
 

 
 
Innkalt: 
 
Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre, ØHIL alpin, ØHIL baseball 
 
Forfall: 
Skule  
 
Inviterte:  

 
Idrettene, Torunn, Ida 
 
Tilstede: Jan-Eirik og Per (alpin), Philip (soft-/baseball) 
 
Kalender: 

 
Torsdag 22. juni kl. 1930 (status anlegg, inn mot neste anleggsperiode etter avsluttet innsamlingsaksjon ØHIL 
idrettspark) 
Torsdag 24. august kl. 1930 (regnskap Q2) 
Torsdag 26. oktober kl. 1930 (regnskap Q3 
Torsdag 16. november kl. 1930 
Torsdag 7. desember kl. 1930 (budsjett 2018) 
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Møtedato 23.05.2017 

 

Saksnummer 35 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

 
Protokoll fra forrige styremøte (27.04.2017) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Sakspapirer til møtet 23.05.2017 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 

Protokollen fra møtet 27.04.2017 og innkallingen til møtet 23.05.2017 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
 
  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 23.05.2017 

 

Saksnummer 36 

Saksbehandler Alpin-styret 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status ØHIL Alpin 

Orientering: 
 

Har vært gjennom en mellom-sesong, med en nedgang i antall aktive. Men det har vært gitt et godt tilbud 
hele sesongen. Hovedaktiviteten vil fortsatt være i Lommedalen på fredager som tidligere i den kommende 
sesongen, med felles treningstid for alle utøvere.  
 
Det er en utfordring å få tak i ungdomstrenere, men utøvere i Lommedalen og på alpin-linjer skal 
forespørres.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er viktig at klubbens strukturer og retningslinjer følges. Disse er laget for å sikre driften i idrettene og for 
å sikre kontinuitet. Det oppfordres til en mobilisering av flere foreldre til å hjelpe til rundt driften.  
 
Sverre blir med på et oppstartsmøte med styret i ØHIL alpin i september.  
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Møtedato 23.05.2017 

 

Saksnummer 37 

Saksbehandler Soft-/baseballstyret 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status ØHIL Soft-/baseball 

Orientering:  
 
Har fått på plass et nytt styre som ser ut til å fungere bra.  
 
Rekruttering er en stor utfordring, og det er få aktive fra «ØHIL-land». Har jobbet med rekruttering både via 
idrettsskolen, på «Sandvika byfest», og på den amerikanske skolen uten særlig respons. Det skal forsøkes 
å samarbeide mer med idrettene i ØHIL (vinteridrettene), noe som har fungert godt tidligere.  
 
En ny bane på Hosle vil også være viktig for rekrutteringen i nærområdet. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Det er viktig at klubbens strukturer og retningslinjer følges. Disse er laget for å sikre driften i idrettene og for 
å sikre kontinuitet. Sverre blir med på et møte med styret i ØHIL soft-/baseball før sommeren.  
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Møtedato 23.05.2017 

 

Saksnummer 38 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Kort status anleggsprosjekter 

Orientering:  
 

Kort orientering om utvikling på anleggssiden etter forrige møte.  
 

Øverland skileik-område:  
 
Vi har hatt positive møter med utbygger, grunneier, anleggskonsulent i NSF og planlagt et nytt møte 24. 
mai.  
 
Sverre har vært i kontakt med diverse etater i kommunen, for et mulig møte før sommeren. Prosjektet og 
området er av en slik art at det vil være mange involvert. Tanken er å ha et åpent og klargjørende møte for 
å kunne legge en plan videre i løpet av høsten for en anleggssøknad. I hovedsak dreier dette om hva som 
kan gjøres på området som er en tidligere søppelfylling (forming av terrenget), samt muligheter for 
lyssetting og snøkanoner med vann fra bekken.  
 
Little-league bane på Hosle: 
 
Vi har fått et tilskudd på 100.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB, og signaler om støtte fra Norges 
baseballforbund. Videre arbeid med dette prosjektet tas etter 20. juni, som en del av en helhetsplan for 
ØHIL idrettspark.  
 
Tribuner på Hosle:  
 
Byggfag-elevene fra Nesbru er positive til å ha dette som prosjekt kommende høst. Tiltaket er byggemeldt 
og godkjent fra Bærum kommune. En avtale med skolen må gjøres i løpet av mai. 
 
Oppbevaringsbod Jarmyra:  
 
En annen av byggfag-klassene ved Nesbru har bygget en bod etter tegninger fra Sverre, som ferdigstilles i 
disse dager. Den inneholder et lager for oppbevaring av krittvogner og kritt, et utstyrslager og en 
speakerbod ut mot banen.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Øverland: Hovedstyret er optimistiske og imøteser neste oppdatering etter møtet med kommunen, som da 
også kan si noe om kostnadssidene ved prosjektet. Er det mulighet med vann direkte fra vann-nettet? 
 
Little League: ØHIL soft-/baseball må kvalitetssikre tallene og legge fram en finansieringsplan for AU i juni-
møtet. Det foreslås en enkel løsning, som også kan kombineres med andre aktiviteter (primært fotball) 
 
Tribuner Hosle: Avtale med skolen kan gjøres. Det foreslås å bygge tribuner uten seter, og et 
kostnadsoverslag på materialkosten imøtesees før igangsetting.  
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Møtedato 23.05.2017 

 

Saksnummer 39 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Hovedstyrets målsetninger 2017 

Orientering:  
 

1) Fylle klubbverdien «allsidighet» med innhold 

2) Lande utviklingen av ØHIL Idrettspark 

  

Styrets bemerkninger: 
 
Fra en liste som i utgangspunktet hadde 10 punkter, var det viktig å prioritere det som var viktigst å ha 
fokus på dette året. Mange av de opprinnelige punktene oppleves også som ivaretatt på en tilfredsstillende 
måte.  
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Møtedato 23.05.2017 

 

Saksnummer 40 

Saksbehandler Skule, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 

- Regninger profileringsmatriell til ØHIL idrettspark (anslagsvis 20’ føres på prosjektet) 
Hovedstyret vil at alle eventuelle kostnader i forbindelse med ØHIL idrettspark skal avklares med 
daglig leder. 
 

- Ingunn skal ha praksis i ØHIL fra 01.09.2017 – 15.12.2017 (NIH, Sports management) med Sverre 
som veileder. Spesielle prosjekter/ansvarsområder kan foreslås i den forbindelse.  
 

- Innsamlingsaksjonen ØHIL idrettspark 
Hovedstyret er imponert over arbeidet så langt, og er komfortable med at «alle» i vårt nærområde 
har fått god informasjon om prosjektet. For å nå målsetningen 20. juni er hovedstyrets klare 
oppfordring at det må prioriteres å få kontakt med potensielt store bidragsytere. Det er tipset om 
flere navn, og Anders er åpen for å bistå i den kommende perioden.  

 
- Arbeidsgiveravgift for idrettslag 

En presisering av regelverket har kommet fra NIF som medfører at de mindre idrettene i et stort 
idrettslag blir rammet. Eilert har ønsket å kunne ta denne saken videre på vegne av klubben, og får 
støtte for dette. Det oppfordres til å høre med NIF direkte om regelen og om hva de tenker og om 
det er noe de ønsker å gjøre noe med. Det oppfordres også til å høre med andre sammenlignbare 
klubber, hva de tenker, for en mulig «felles front». 

 

Styrets bemerkninger: 
 

 

 


