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Hovedstyremøte  

Torsdag 07.05.15 kl. 2000 
 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

24 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

25 Gjennomgang av foreløpig rapport fra 
anleggsutvalget 

Jon Olav, Skule, 
Sverre 

 

 

Innkalt:  

Hovedstyret: Skule, Rune, Jon Olav, Siw, Lars, Anders, Monica 
Forfall: Rune, Anders, Monica 

Administrasjonen: Sverre 

Fra idrettene: Terje (håndball), Aksel (håndball), Eivind (bandy), Erik (bandy), Rolf (hopp), Morten 
(baseball), Knut Jostein (langrenn), Kay (fotball) 
Forfall: Alpin 

Kalender:  

21.05 kl. 2000 på klubbhuset 
14.06 kl. 1900 på klubbhuset 
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Møtedato 07.05.2015 

 

Saksnummer 24 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

Protokoll fra forrige styremøte (16.04.2015) foreligger på www.ohil.no.  
 
Sakspapirer til møtet 07.05 er utsendt på mail. 

Vedtak:  

Innkalling til møte 07.05 og protokoll fra møte 16.04 er godkjent. 

Styrets bemerkninger: 

 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 07.05.2015 

 

Saksnummer 25 

Saksbehandler Jon Olav, Skule, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Gjennomgang av foreløpig rapport fra anleggsutvalget 

Orientering:  

Anleggsutvalget har arbeidet med en rapport som skal framlegges for Hovedstyret 21. mai. Prosessen og 
hovedpunktene i den foreløpige rapporten ble presentert, med kommentarer og spørsmål. 

Referat med punktvise kommentarer og videre aksjonspunkter ligger i eget referat (vedlagt). 

Styrets bemerkninger: 

Styret er svært godt fornøyde med arbeidet som er gjort av Anleggsutvalget i denne saken. 
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Referat fra HS møte 7. mai 2015 
 

 

Tilstede fra HS: Skule, Jon Olav, Lars Christian og Siw 

Tilstede fra idrettene: Terje + Aksel - håndball, Eivind + Erik - bandy, Rolf – hopp/kombinert,  

Kai – fotball, Morten – soft/baseball og Knut Jostein – langrenn.  

Fraværende fra HS: Rune, Anders og vararepresentant Monica.  

Møteleder: Sverre (daglig leder idrettslaget) 

Agenda:  
1. Gjennomgang av utkast til rapport fra ØHIL Anleggsutvalg for prosjektene Kunstgress på 

Hoslebanene med kunstisanlegg eller naturis 

a) Informasjon om prosessen v/Sverre   

b) Informasjon om hovedpunktene i rapporten (kapittel 6,7 og 9) v/Jon Olav  

c) Idrettene inviteres til å gi sitt uforpliktende syn så langt i prosessen.   

d) HS jobber seg deretter igjennom punkter som fremkommer på møtet og melder disse 

tilbake til AU.  

Innledende kommentarer 
Skule (leder HS) ønsket velkommen og understreket at HS er opptatt av å kjøre en god og transparent 

prosess i forhold til anleggsutvikling av grusbanene på Hosle. Det forrige HS la ned mye godt arbeid 

ift saken og med dette som bakgrunn har det nye HS ambisjon om å komme frem til en beslutning 

hvor målet er å ha god fremdrift på saken. Saken er imildertid krevende og trolig vil ikke alle bli 

fornøyd med beslutningen. Videre takket Skule alle i AU for det viktige arbeidet som så langt er 

utført. Arbeidet vil gjøre klubben i stand til å fatte en god beslutning.  

 

Innspillene som fremkommer på dette møtet vil tatt med videre i prosess og vil bli vurdert grundig 

frem mot neste HS-møte 21. mai. HS har da som mål å kunne treffe en beslutning. Dersom HS ikke 

kan treffe beslutningen alene vil saken alternativt måtte besluttes av en ekstraordinær 

generalforsamling.   

Sverre (daglig leder) gav sin støtte til den pågående prosessen og uttrykte at han gjerne skulle sett 

den gjennomført for flere år siden. Det er viktig at klubben lærer av denne prosessen, da alt for mye 

tid har vært brukt til å diskutere uten at det har gitt resultat i form av avgjørelser. Sverre henviste 

videre til notatet fra ham som skissere prosessen rundt anleggsutvikling i Bærum Kommune og ØHIL.  
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Gjennomgang av utkast til rapport fra ØHIL Anleggsutvalg v/ Jon Olav 
Jon Olav (HS/leder AU) presenterte deretter de to alternativenes byggekostnader, driftskostnader, 

finansieringsplan og de skisserte risikomomenter. For fakta henvises det til rapportutkastet.  

Følgende tilleggsinformasjon samt kommentarer/merknader ble gitt knyttet til de to 

hovedalternativene; 

Kunstgress med naturis  
Vedrørende byggekostnader: 

- Estimatet inneholder kostnader knyttet til isolasjon, men det finnes ulike måter å isoleres på 

(i grunnen eller som del av kunstgressmatten) 

- Ikke grunnlag for å si noe om usikkerhetsnivået på totalnivået.   

- Banebygging – tekniske løsninger - vil også påvirkes av hva entreprenøren vil og kan 

garantere for. De vil ofte legge inn forbehold i sitt tilbud.  

Vedrørende driftskostnader: 

- Drift av maskiner i vintersesongen beregnes til NOK 135 000 

- Beregnet behovet for dugnadsinnsats er i rapporten antakelig for lavt. I gjennomsnitt må det 

forventes at isen må legges 1,5 gang per år. Stipulert dugnadsbehov er 320 arbeidstimer, 

fordelt mellom bandy og fotball. Fotball vil bli hovedansvarlig for å gjennomføre nødvendig 

dugnad.    

Lars (HS): Det å bygge anlegg innebærer at vi må bygge opp kompetansen i klubben. Driften av AS'et 

vil sette større krav til oss parallelt med at vi påtar oss et større ansvar. Frivillighet er bra, men viktige 

oppgaver innenfor fotballen har man innsett man må leie inn og betale for. Det er uansett viktig å 

tenke igjennom behov for dugnad og hvordan dette skal dekkes opp i fremtiden.  

Vedr. finansieringsplan:  

Skule spurte om driftsutgifter knyttet til betaling av renter kan dekkes gjennom bruk av egenkapital 

(EK) i stedet for gjennom låneopptak som foreslått i rapporten? Lars kommenterte at en alternativ 

mulighet kunne være å be om et rammelån.  

Kunstgress med kunstis  
Vedr. byggekostnader:  

- Estimatet inneholder kostnader isolasjon, men det finnes ulike måter å isoleres på (i grunnen 

eller som del av kunstgressmatten) 

- Ikke grunnlag for å si noe om usikkerhetsnivået på totalnivået.   

- Banebygging – tekniske løsninger - vil også påvirkes av hva entreprenøren vil og kan 

garantere for. De vil ofte legge inn forbehold i sitt tilbud. 

- Swedice, som en av fire kilder til kostnadskalkylene, stilte spørsmål ved behov for å 

gjennomføre grunnarbeid, da de mente at dagens grusbane så ut til å være godt nok 

fundamentert. Moger så sin side mente grunnarbeid uansett var nødvendig å utføre.   

Vedr. driftskostnader:  

- De årlige driftsutgiftene angitt for Høvik på ca. 1,6 mill. kroner inneholder ikke avsetning av 

midler til investering i ny ismaskin.  

- Generelt er budsjettene ikke justert for temperatur-variasjon. Hvor tidlig man slår på is- 

anlegget avgjør hvor høyt strømforbruk man får (for eksempel oktober kontra 

desember/januar) 
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Lars (HS): Anbefaler at årlig nivå på kW verifiseres, da dette vil påvirke faste kostnader. Enhver fast 

kostnad er krevende for et hvert selskap.  

 

Jon Olav (HS): Rapporten sier ikke noe om dugnadsbehovet knyttet til å legge og drifte kunstisen. 

Tilsvarende gjelder for innsatsen som kreves relatert til kompetanseoppbygging. .  

Vedr. finansieringsplan:  

Meningsutveksling knyttet til posten 'Egenkapital ØHIL' (andelskjøp) under kortsiktig låneopptak 

- Erik (bandy): Haslum fikk i en dør–til-dør aksjon inn 700 000 kroner. 

- Lars (HS/leder IU): Da klubben bygget gressbanene på Hosle fikk vi inn ca. 800 000 – 900 000 

kroner. Tror på rapportens forslag om at det er mulig å dra inn 1 mill. kroner, men det vil 

kreve flere aktiviteter.  

- Eivind (bandy): Det er viktig å fullføre Hosle idrettspark. Tror det kan være en positiv 'greie' 

for klubben.  

- Jon Olav (HS): Posten er i rapporten oppført som EK, noe som betyr at den må være i banken 

når søknad sendes. Minnet om at Bandy må være hovedansvarlig for å få inn disse midlene, 

men at de andre idrettene må bidra.  

I diskusjonen ble det videre stilt spørsmål ved realismene i at klubben får tilsagn på et kortsiktig lån 

på over 15 mill. kroner da klubben ikke kan stille garanti for lånet. I Solbergs tilfellet garanterte 

kommunen for klubben sitt lån.  

Lars (HS): Det er risiko knyttet til alle prosjekter av denne typen vi her diskuterer. Hvis vi ikke kan leve 

med risiko lar ikke denne type prosjekt seg realisere. Ad. spillemidler – Vi vil komme i posisjon til å få 

spillemidler, utfordringen er imidlertid at det tar tid. Tippemidler er bundet opp i en kabal som betyr 

at alle prosjekter må stille seg i kø. Når vi kommer inn i køen så fighter de ulike prosjektene om å 

komme i prioritert. Kommunen forskutterte tidligere spillemidler og betalte også internrenten. Dette 

er nå ikke lenger gjeldende praksis. Det vi tror er kortsiktig fort kan ende opp med å bli langsiktig. Ad. 

prosjektgjennomføring – Da klubben gjennomførte prosjektet med utbygging av gressbanene tok 

kommunen alle regningene. Risiko i det prosjektet vi nå diskuterer er hvem som kan ta på seg 

ansvaret for prosjektgjennomføringen. Det må være en dedikert person.   

Sverre (daglig leder): Generell trend siste 4 år er at antall bandyspillere i klubbene er nedadgående, 

selv også hos de klubbene rundt oss som har kunstis-anlegg. Klubbene med kunstis-anlegg har også 

hatt en økning av medlemskostnadene, noe jeg tror henger sammen med medlemsnedgangen.  

Vedr. risikomomenter:  

- Lars (HS): dette prosjektet kan fort falle mellom to stoler. Det krever engasjement. Prosjektet 

er stort og det vil være krevende å ta ansvar for. Stor utfordring å finne en person som har 

krefter og kompetanse til å gjennomføre et slikt prosjekt.  

- Jon Olav (HS): Økt behov for dugnad fra bandy ved realisering av kunstis-banen.  

 

Aksjonspunkter:  

- Sjekke ut med banken om et slikt lån er realistisk.   

- Sjekke ut hvordan var samarbeid mellom Røa og Swedice (forslag fra Erik) 

- Hva var grunnlaget for at Solberg ikke valgte Swedice (forslag fra Erik) 
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Meningsutveksling:  
Skule (leder HS) inviterte alle idrettene til å komme med sin foreløpige vurdering.  

Eivind (bandy): En beslutning nå vil innebære at vi kun sier ja til å starte planlegging av prosjektet. 

Det betyr bl.a. at vi legger en tidsplan for når du ulike EK-momentene må være på plass. Mange 

hindre på veien som kan stoppe prosjektet. Dermed binder vi oss på nåværende tidspunkt ikke opp 

til å faktisk gjennomføre prosjektet.  

Knut Jostein (langrenn): Ikke enig med Eivind/bandy. Bestemmer vi oss for å kjøre prosjektet så må vi 

sette i gang. AU har gjennom rapporten som nå foreligger fått et godt underlag som gjøre at vi som 

klubb nå kan ta stilling til om vi vil kjøre prosjektet eller ikke. Stiller spørsmål ved om klubben har tatt 

en overordnet diskusjon om hvordan vi ønsker å utvikle klubbens anleggsmasse. Fotball får for 

eksempel ikke større fotballflater ved å bygge kunstgress på Hosle. Hva med anleggene som ligger på 

Eikeli og Jar? Det vi trenger er en diskusjon om hvordan vi ønsker å utvikle anleggene våre. Hva vil 

ØHIL ha av anlegg, hva er filosofien i forhold til utvikling av våre anlegg. Den diskusjonen bør tas før vi 

bestemmer utvikling av Hosle-banen.  

Kay (fotball): Ser det som viktig å jobbe for øket spilleflater til fotballen. Ser nå mulighet for å få 

kunstgress på Hoslebanene. Støtter for så vidt behov for en is-flate (kunstis) på Hosle. Ser ikke at 

Bandy er hoveddriver. Driftskostnader skal selvfølgelig deles på alle. I forhold til en økning på 

treningsavgiften for fotball, så har fotballen tidligere vedtatt en øvre grense, noe som må tas hensyn 

til i forhold til finansiering av dette prosjektet. Støtter langrenn i sitt syn på å tenke helhetlig 

anleggsutvikling i klubben.  

På spørsmål bekreftet Sverre at det ikke er noen formell kobling mellom garderobeanleggene og 

fotballbanene.  

Terje (håndball): Handballen skal ha ekstraordinært møte mandag 11. mai. Etter gjennomgang av 

rapporten sitter jeg igjen med inntrykket av at det er for mange usikkerhetsmomenter knyttet både 

kostnadsnivå og risikomomenter.  

Aksel (håndball): Er skeptisk til å øke medlemskontingenten. Kostnadsøkningen for bandy blir svært 

stor. I sum bekymret for prosjektets kostnadsnivå. Vil ikke at medlemskontingenter øker så mye som 

gjør at fotball og håndball ikke vil kunne gjøre noe annet fremover.  

Rolf (hopp): Hoppgruppa er allerede i gang med å finansiere en ny hoppbakke. Idrettene har penger 

på bok og tilskudd fra kommunen. Medlemmene ble bekymret da de hørte at medlemsavgiften 

måtte økes som følge av prosjektet.   

Erik (bandy): Opplever at det er kjørt en veldig god prosess siste tiden. Enig med langrenn i behovet 

for å se på anlegg totalen for klubben. Tror personlig at dersom det blir kunstgress med naturis vil 

det skape splittelse i klubben og mye negative oppslag i pressen. Er veldig opptatt av at ungene skal 

ha tilgang til is på vinteren. Har lyst til å gå inn i prosjektet for å se om vi kan få det til. Vil bli veldig 

skuffet om vi ikke prøver. Bekymret for økonomien, men overdreven optimist.  

Lars (HS): I idrettsutvalget har anlegg vært av de tingene som har vært oppe til diskusjon. Diskusjon 

har hatt fokus på enkelt-anlegg og ikke på anleggsmassen som sådan sett i forhold til klubbens 

behov. 

Bandy (Eivind): Ønsker å stresse tidsfaktoren. Har klart å få til mye på kort tid. Beslutningen vil 

påvirke klubben i en lang tid. Mye er fortsatt uprøvd, kanskje fordi vi stresser prosessen unødvendig. 

Litt 'make og break' på om vi prøver. Legge opp til en ærlig prosess som gis tid til å prøve å få 

realisert den.  
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Morten (Softball): Har presentert overfor sitt styret hva AU har lagt frem. Vil la styre ta en beslutning 

før vi går ut med en mening. Har dog sympati med de små idrettene. FAU på Hosle skole har gitt 

uttrykk for at de er opptatt av å fortsatt ha is på Hoslebanen, et argument som softball også vurderer 

som viktig. Savner å se planer for gruppene under ett. Begge prosjektene vil føre til at vi binder opp 

mye midler.  

Lars (HS): Det finnes en løsning i dette som innebærer at vi ikke bygger kjøleaggregat nå, men legger 

til rette for at det kan komme på et senere tidspunkt. Det vil bidra til å redusere prosjektets risiko 

betydelig. Personlig synes jeg det er en god plan. Mener at vi må satse, selv om vi må ut med 2 mill. 

kroner ekstra. Klubben vil da ja en ambisjon å realisert en kunstisbane, men ikke på nåværende 

tidspunkt.  

Prosessen videre:  
- Møte med HS og idrettene 7. mai 

- Nytt møte AU for å ferdigstille rapporten 18.mai 

o Det er kanskje behov for AU møte 12. mai i tillegg (avhenger av endringsomfang) 

- Sondering på om AU kan enes om en felles innstilling – gjøre på AU møte 18. mai 

o Hvis JA møtes AU til nytt møte 20. mai for å lage felles innstilling 

o Hvis NEI må hver idrett gjennom idrettenes leder levere sin innstilling i løpet av 

20. mai 

- HS Styremøte 21. mai gjennomføres todelt:  

o Del 1; Deltagelse fra HS, lederne av idrettene og AU (Fremleggelse av innstillinger) 

o Del 2: Kun HS (diskusjon og beslutning om veien videre)  

 

Avslutning 
Skule takket alle for et godt og konstruktivt møte. Etter at idrettene hadde gått oppsummerte HS 

kort hovedinntrykkene fra møtet.  

 

// Siw Rinker  

 

 

 


