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 Idrett Hovedstyremøte 

Møtedato 11. september kl 19.30 – 22.00 

Disse møtte 
Skule Ingeberg, Rune Feltman, Elin Spjelkavik, Ingunn Berger Sæther, Anders Bergland og Nicolai 
Johns. 
Fra idrettene stilte Eivind Thorne (bandy).  
Fra administrasjonen stilte Tommy Rognstad (sak 44), Hanne Harsem (sak 42), Sverre Nordby 
(sak 41, 42, 43, 44)  og Kirsten Vanberg. 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig 

40 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møtet 7.juni  Skule 

41 Arbeidsulykken/ HMS Skule/ 
Kirsten 

42 Regnskap pr 30.6 (kl 20) Nicolai/ 
Hanne 

43 Anlegg 

 Status Eikeli kunstgress, Little League-banen og 
rehabilitering klubbhuset 

 Status fra anleggsutvalget 

 Søknader til stiftelser 

 Klubbens anleggsplan 2019-2022 
 

Anders/ 
admin. 

44 Idrett 

 Status fra idrettsutvalget 

 Oppstart idrettsskolen 

Tommy/ 
Kirsten 

45 
 

Utleie av salen (orientering om nye betingelser)  Kirsten 

46 Eventuelt 

 Styrets sammensetning 
o Hvem er med videre/ prosess 

 Alpin 

 Budsjettprosess 2019 
 

Skule 

 
  
 

Neste møter 
Torsdag 25. oktober kl. 1930 (Regnskap Q3, bredde vs topp (fotball), inkl 110%) 
Torsdag 22. november (oppsummering sommersesongen, oppstart vintersesongen) 
Torsdag 13. desember kl. 1930 (Budsjett 2019) 
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Idrett Hovedstyret 

 

Møtedato 11.september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 40 
Saksbehandler Skule Ingeberg 
Type sak Orientering/ beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte  
Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige møte er publisert på www.ohil.no og innkalling med sakspapirer er sendt ut i 
forkant av møtet.  
 
Vedtak: 
 
Styret godkjente innkallingen til dagens møte samt protokoll fra møtet 7.juni 2018. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Idrett Hovedstyret 

 

Møtedato 11.september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 41 
Saksbehandler Skule Ingeberg/Kirsten Vanberg 

Type sak Orientering/ beslutning 
Saksnavn Arbeidsulykken/ HMS 
Orientering:  
 
14.august ble Sverre Nordby utsatt for en alvorlig arbeidsulykke. Han er på bedringens vei og er sykemeldt 
ut september. 
 
I lys av ulykken er det naturlig å se på om idrettslaget har tilstrekkelige rutiner knyttet til HMS. 
Ulykken ble meldt til Arbeidstilsynet som nå behandler saken, dette iht. AML § 5-2. 
 
Idrettslaget har en beredskapsplan som omhandler varsling av ulykker/ uønskede hendelser. 
https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/02/Beredskapsplan-i-%C3%98HIL-120218-1.pdf 
Planen dekker ikke alt knyttet til HMS, det antas at vi enten kan utarbeide en ny HMS-rutine eller utarbeide 
et tillegg. 
 
Fokus i et tillegg vil være på bruk av maskiner, gitt at idrettslaget har maskiner i bruk både sommer (traktor, 
4-hjuling) og vinter (traktor til brøyting og ismaskin) samt at det alltid vil kunne forekomme ad hoc 
aktiviteter i forbindelse med byggeaktivitet rundt anleggene våre. 
 
Det må også etableres et system for registrering av hendelser, ref AML §5-1. 
 
Administrasjonen ber om styrets godkjennelse til å igangsette nødvendig arbeid/ etablere rutiner knyttet 
til HMS for idrettslaget. 

 
Sverre orienterte om hendelsesforløpet ved ulykken. I tillegg til melding til Arbeidstilsynet og 
forsikringsselskap ble det avdekket at skaden skal meldes til NAV, dette følges opp. 
 
 

 
Styrets bemerkninger: 

 
Styret støtter igangsettelse av nødvendig arbeid knyttet til HMS, herunder rutiner knyttet til egen bruk / 
leverandørs bruk av maskiner, rutiner for sikkerhet rundt hoppbakke, lukking av klubbhus og varsling av 
ikke akseptabel oppførsel samt system for registrering av avvikshendelser. 
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Idrett Hovedstyret 

 

Møtedato 11.september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 42 
Saksbehandler Nicolai Johns/ Hanne Harsem 
Type sak Orientering/ beslutning 
Saksnavn Regnskap pr 30. 6 (Q2) 
Bakgrunn:  
 
Regnskap pr 30.6 er vedlagt.  
På totalnivå ligger resultatet godt foran budsjett pr 30.6. 

Alle idretter har positiv likviditet pt. 
 
Korte kommentarer fra admin., de enkelte idrettene kommenterer i selve møtet ved behov. 
 
Fotball 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
Håndball 
Kostnader 120+ over budsjett, fordelt på de fleste idrettsrelaterte kostnader. 
 
Bandy 
Ingen spesielle kommentarer. 
 
Hopp 
Inntekter godt over budsjett, trolig en del inntekter som skal deles med Hoppsportens venner. 
 
Langrenn 
Arr.inntekter – høyt over budsjett.  – nye aktiviteter? 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok regnskap pr 30.6 til etterretning og uttrykte anerkjennelse til idrettene og administrasjonen for 
god oppfølging. 
 
Styret ønsket at innsamlede midler til ØHIL idrettspark skulle fremkomme eksplisitt i rapporteringen, 
innarbeides av administrasjonen ved neste gjennomgang. 
 
Som et oppfølgingspunkt ønsker HS å igangsette et prosjekt med prosjektdeltagerne Nicolai, Anders og 
Sverre for en prinsipiell diskusjon om idrettene alternativt HS skal/må avsette til fremtidig rehabilitering 
av anleggene. Prosjektet presenteres i møtet 22.11. I sakens anledning så ber HS den enkelte idrett om å 
utarbeide en oversikt over sine anlegg, via Anleggsutvalget.  
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Idrett Hovedstyret 

 

Møtedato 11.september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 43 
Saksbehandler Anders Bergland/ admin. 
Type sak Orientering/ beslutning 
Saksnavn Anlegg 
Orientering:  
 

 Status Eikeli kunstgress: Ikke igangsatt pga søknad om dispensasjon fra regulering som ikke er klar. Lite 
trolig at banen nå blir ferdigstilt i 2018. 

 Little League-banen: Ble ferdigstilt i august 

 Rehabilitering klubbhuset: De store delene av prosjektet er gjennomført, ca i henhold til budsjett 
(350’) 

 Status fra anleggsutvalget: Ikke vært gjennomført noe møte siden sist. Nytt møte planlegges, med 
anleggs-registrering (sak 42) og ØHIL idrettspark som saker 

 Søknader til stiftelser: ØHIL har søkt om diverse utstyr, maskiner og støtte denne høsten.  

 Bærum kommunes anleggsplan 2019-2022: Vedtas i MIK-utvalget torsdag 13. september. 
ØHILs videre prosess, uansett vedtak er vedtatt i sak 25 (3. mai). 

 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Etterord: MIK-utvalget vedtok å prioritere hele prosjektet ØHIL idrettspark (kunstgress og 
kunstgress), fortsatt med avsatte midler til kunstgressdelen. Dette er i tråd med ØHILs ønske, for 
å få tid fram til rulleringen av anleggsplanen i februar/mars 2020. Politikerne overstyrte dermed 
både idrettsavdelingen i kommunen og rådmannens innstilling. Et tillegg til vedtaket er at 
Rådmannen bes vurdere status på finansieringen ved rulleringen av anleggsplanen.  
Fra sak 25 (3. mai) er dermed punkt 1 gjennomført, og det kan tas fatt på punkt 2.  
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Idrett Hovedstyret 

 

Møtedato 11.september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 44 
Saksbehandler Kirsten Vanberg/ Tommy Rognstad 

Type sak Orientering/ beslutning 
Saksnavn Idrett  
Orientering:  
 

 Status fra idrettsutvalget 
Møte i Idrettsutvalget ble avholdt 6.9. Alle idrettene møtte og forskjellige saker diskutert. Fotball 
hadde spilt inn en sak om oppstart av fotball for 1.klassinger. De fleste idrettene var positive til dette, 
utvalget besluttet uansett å ta en prinsipiell diskusjon rundt dette i neste møte. 
 

 Oppstart idrettsskolen  
Det ble orientert om oppstart av «ny idrettsskole» for 1.klassinger, dvs nytt opplegg med betalte 
trenere. Forrige sesong hadde vi 40 deltagere, med ny modell har vi 105 deltagere og noen på 
venteliste. En suksess for de som er med! 
 

Vikarierende idrettskoordinator ble presentert. Han oppsummerte fra idrettsutvalgets møte inneværende 
møte. I forbindelse med den planlagte prinsipielle diskusjonen om oppstart i 1.klasse så oppfordres de 
enkelte idrettene om å styrebehandle dette i forkant. 

 
HS støttet bonusutøveren. Det er viktig å kommunisere bredere om dette og også vise eksempler. 

 
Tommy orienterte også om oppstart av idrettsskolen som har vært en stor suksess. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Styret er godt tilfreds med at Tommy tok på seg denne jobben og har fått i gang idrettsskolen på en bra 
måte.  
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Idrett Hovedstyret 

 

Møtedato 11.september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 45 
Saksbehandler Kirsten Vanberg 
Type sak Orientering/ beslutning 
Saksnavn Utleie av klubbhuset 
Bakgrunn:  
 
Klubbhuset har i løpet av sommeren blitt pusset opp og har nå en vesentlig bedre standard enn tidligere. 
Utleieprisene ble sist justert 11.8.2017. Vi ønsker selvfølgelig fremdeles å tilby en billigere leie til våre 
medlemmer. Med «nye» flotte lokaler og barnehagen ute så er det viktig å sikre jevn inntekt fra utleiedelen, 
med andre ord finne det riktige nivået for å tiltrekke oss leietakere. 
 
Aldersgrense er 25 år og det leies ikke ut til 18-årsdager. 

 
 

Utleie Eksisterende Forslag 

 Medlem Ikke-medlem Medlem Ikke-medlem 

Fredag eller lørdag 2 500 3 500 3 000 4 500 

Hele helgen 4 000 5 000 4 500 6 000 

Tillegg også arealer nede 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ettermiddag/ kveld hverdag 1 000 1 500 1 250 1 750 

Depositum 2 500 2 500 2 500 2 500 

 
 

Andre sammenlignbare lokaler (funnet på eventum.no) 

 Priser fra  
Heming 4 000  
Fossum 5 500  
Kolsåsstua 7 500  

 
 
 
Vedtak: 
HS ønsket en innskjerping med tanke på leievilkår basert på klager/ innspill fra naboer.   
 
Det skal i fremtiden være stille etter kl 24.00.  
 

Styrets bemerkninger: 

 
Det er mest hensiktsmessig å leie ut til konfirmasjoner, barnedåper osv. I lys av dette ble det besluttet å 
ikke heve utleiepriser. Allerede gjennomførte bookinger gjennomføres i henhold til eksisterende 
leieinstruks, mens ny leieinstruks blir gjeldende for nye arrangementer. 
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Idrett Hovedstyret 

 

Møtedato 11.september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 45 
Saksbehandler Skule Ingeberg 
Type sak Eventuelt 
Saksnavn Eventuelt 
Bakgrunn:  
 

 Styrets sammensetning 
o Hvem er med videre/ prosess 
o Valgkomiteen for valg 2019 har allerede igangsatt arbeidet.  
o Styret luftet egne tanker om neste valgperiode. 

 

 Alpin er godt i gang med tanke på 2019-sesongen 

 Budsjettprosess 2019: Det legges opp til en budsjettprosess tilsvarende tidligere år. Nicolai og 
administrasjonen følger opp. 

 
Styrets bemerkninger: 
 
Neste møte (25.10) vil ha fokus på bredde vs. Topp (fotball) inkludert 110% satsning. 
 


