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Hovedstyremøte  
Torsdag 30.10.17 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

55 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

56 Regnskap Q3 Nikolai, Kirsten, Sverre, 
Hanne, idrettene 

57 Støtte fra supporterklubben til 
anleggsprosjekter 

Sverre 

58 Eventuelt Skule, Sverre 

 
 

 
 
Innkalt: 
Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre 
 
Forfall:  
Ingen (Anders til stede på sak 58) 
 
Inviterte:  
Idrettene, Torunn 
 
Tilstede:  
Michael (bandy), Harald (håndball), Kirsten (fotball), Hanne (adm) 
 
Kalender: 
 
Torsdag 30. november kl. 1930 (budsjett 2018, status idrettsutvalget) 
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Møtedato 30.10.2017 

 

Saksnummer 55 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (16.10.2017) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Sakspapirer til møtet 30.10.2017 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 16.10.2017og innkallingen til møtet 30.10.2017 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ønsker at protokollen skal fokusere på styrets vedtak, i tillegg til en kortfattet sammenfatning av 
saksunderlag og evt. supplerende informasjon i møtet.  Styrets bemerkninger skal reflektere eventuelle 
utdypende kommentarer til styrets vedtak, og ikke tilstrebe å referere hele diskusjonen av den aktuelle saken. 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 30.10.2017 

 

Saksnummer 56 

Saksbehandler Nikolai, Kirsten, Sverre, 
Hanne, idrettene 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap Q3 

Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene var regnskapet for Q3. Ettersom regnskapet var klart fredag 27.10 var det ikke 
forventet at alle idrettene hadde fått gått grundig gjennom det. Vi fikk likevel gått gjennom regnskapet på en 
god måte.  

- Fotball, håndball og bandy var til stede og kommenterte sine tall.  
- Hopp hadde kommentert sitt regnskap i forkant 
- Alpin er uten aktivitet i år, og således lite aktuell å få kommentarer på 
- Langrenn og softball/baseball var ikke til stede og hadde ikke kommentert 

 
Alpin:  
Ingen spesielle bemerkninger. God likviditet.  
 
Håndball:  
Ingen spesielle bemerkninger. Fokus på å få fakturert i løpet av november. God likviditet. 
 
Langrenn:  
Er et godt stykke under budsjett, som bes kommentert i forbindelse med budsjettprosessen. Noe lavere 
aktivitetsnivå, og høyere kostnader som kan medføre et underskudd i 2017. Fokus på å fakturere i 
november. God likviditet. 
 
Hopp/kombinert:  
Bingo-inntektene vil bli halvert (delt med Hoppsportens venner), vil likevel få et positivt resultat. God 
likviditet.  
 
Softball/baseball:  
Ingen spesielle bemerkninger. God likviditet. 
 
Bandy:  
Fortsatt målsetning om et godt overskudd i 2017. Det er ca 15 spillere som ikke er fakturert treningsavgift 
(bandyskolen). Sponsorer (30.000,-) og dugnad (7.425,-) er ikke inntektsført ennå. Det jobbes med 
inntektsbringende tiltak (inkl Salva-dugnad med bonusordninger). Lønnskostnader kommer til å gå ca 
25.000,- over budsjett. Bandy utarbeider en prognose i god tid før budsjettmøtet 9. november. Vurderer et 
ekstra arrangement før nyttår for å sikre et positivt resultat. 
 
Fotball: 
God kontroll på budsjettet, styrer mot et godt resultat. God likviditet.  
 
ØHIL (HS):  
Styrer mot et resultat som budsjettert. Q3-rapporten viser et stort overskudd som forklares med økte 
medlemskontingenter som skal øremerkes «ØHIL idrettspark» og annen støtte til prosjektet.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 30.10.2017 

 

Saksnummer 57 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Støtte fra supporterklubben til anleggsprosjekter 

Bakgrunn: 
 
ØHILs supporterklubb har midler som ønskes brukt til utvikling av klubben, spesifikt knyttet til 
anleggsutvikling.  
 
Supporterklubben ønsker at forslag til støtte går via Anleggsutvalget, før innstilling/vedtak i Hovedstyret.  
 
Anleggsutvalget hadde møte 24.10 og foreslo tilskudd til anleggsutvikling som gjengitt i vedtaket. 

 
 Vedtak:  
 
ØHIL søker om støtte til følgende prosjekter fra Supporterklubben:  
 

 ØHIL idrettspark (forhåndsavklart i Anders/Eilert-prosessen): 200.000,- (antatt kostnadsramme 
31.000.000,-). 

 Tribune Hoslebanen: 80.000,- (antatt kostnadsramme 100.000,-) 

 Utendørs treningspark Hosle: 100.000,- (antatt kostnadsramme 500.000,-) 
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 30.10.2017 

 

Saksnummer 58 

Saksbehandler Skule, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 

- Status søknad ØHIL idrettspark (Anders) 
 
Søknad ferdigstilles 31.10.17. De som har vært involvert i prosessen den siste perioden leser siste 
korrektur. Ambisjonene rundt det økonomiske i prosjektet, og slik det vil framkomme av søknaden, 
er at det ikke vil være behov for et langsiktig lån, ikke økt medlemskontingent øremerket driften, og 
ikke vesentlige økninger i aktivitetsavgiftene.  
 
Skule delte ut en velfortjent oppmerksomhet til Anders, som takk for innsatsen så langt.  
 

- Budsjettprosessen (Nikolai, Sverre) 
*Møte 9. november 
*Frist 1. desember 
*Behandling i HS 7. desember 
 

- For en bedre link til idrettene, fordelte styremedlemmene hver sin idrett framover mot årsmøtet. 
Intensjonen er å sikre at protokoller og møtekalendre oppdateres for en enklere oppfølging og for å 
sikre ØHILs ambisjon om «full åpenhet».  
 

- Softball+hopp: Skule 
- Fotball: Rune 
- Håndball: Ingunn 
- Langrenn: Elin 
- Bandy: Nikolai 

 
- Møtedato 16. november droppes.  

 
- Saker til neste møte (30. november):  

 
- Førstebehandling av budsjett 
- Status idrettsutvalgets arbeid  

 

 


