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Protokoll hovedstyremøte  
Onsdag 12.06.13 

 

 

Saks-
nummer 

Sak Ansvarlig Vedtak 

28 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 

29 Regnskap pr april Sverre Etterretning 

30 Oppfølging av utestående Kirsten, Sverre Etterretning 

31 Oppfølging av identifiserte aksjoner Jan, alle Etterretning 

18 (forts) Fastsetting av målsetninger for 2013 Kaare, alle Vedtak 

32 Oppsummering ØHIL Forum 2013 Lars Etterretning 

33 Anleggsprosjekter i ØHIL Sverre Etterretning 

34 Profileringsutstyr Sverre Etterretning 

35 Eventuelt Jan Etterretning 
 

 
 
Til stede:  

Jan, Øyvind, Kirsten, Karine, Kaare, Lars  
Sverre (adm) 
 
Invitert:  

Alle idretter 
 
Forfall:  
 
 
Kalender:  

 
Neste styremøte 5. september kl 20.
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Møtedato 12.06.2013 

 

Saksnummer 28 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  

 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og sakspapirer til styremøtet er sendt pr 
mail. 
 

Forslag til vedtak:  
 
Protokoll fra møte 02.05.2013 er godkjent 
Innkalling til møte 12.06.2013 er godkjent 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Godkjent 
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Møtedato 12.06.2013 

 

Saksnummer 29 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr april 2013 

Orientering:  
 

Vedlagt sakspapirene er regnskapsrapporten pr april 2013 (mot budsjett) og regnskapsrapporten pr samme 
tid i fjor er vedlagt, for sammenligning. Disse ligger under hverandre i den aktive fanen. Legg merke til at 
budsjettet for 2012 ikke er periodisert. 
 
Alt som er av utestående blir purret fra ØS. Hanne sender krediteringslister jevnlig. 
 
Detaljer rundt hver avdeling kan dere også se på.  
 
Noen tilbakemeldinger til rapporten, der det er vesentlige ting å kommentere 
 
Fotball: 

 Sponsorinntekter ikke periodisert i regnskapet, men i budsjettet 

 Akademiet fakturert denne uken (200.000,-) 

 Treningsavgifter faktureres denne uken (2,9 mill) 

 Avskrivning gjelder kunstgressanleggene 
Bandy: 

 Har solgt traktor og vannvogn i mai 

 Varekostnad over budsjett pga periodisering, gjeldere serieavgifter og kunstisleie, der sluttfaktura 
for vinteren kom i april. Se i sammenheng med årsbudsjettet. 

 
Håndball: 

 All omsetning i kiosken ligger på kiosk. Billettinntekter ligger her, samt utgifter til dommere. 
Fordeling av postene gjøres av Hanne i samarbeid med håndballgruppa. 

 
Hovedstyret: 

 Medlemsavgifter (hovedpost på salgsinntekt) er ikke periodisert i regnskapet, men i budsjettet 

 Overføring av sponsorer Fotball (25% av det adm har fått inn) kommer på, avregning, ikke klar pt 

 Salg av utstyr (capser, paraplyer, bagger) startet i mai, avregning mot fotball kommer, ikke klar pt 

 Salg av nye klubbprodukter kommer til høsten 

 Varer for videresalg er ikke fordelt med fotball 
 
Langrenn: 

 Ikke budsjetterte inntekter/utgifter i forhold til Hoslerennet. Store utgifter til premier og tidtaking. 
Noe inntekter påkommer i mai, men arrangementet vil gå i minus (da er ikke sponsorinntekter med 
i regnestykket) 

 
Baseball: 

 Påmelding via deltager.no satt i gang i mai 
 

 

Styrets bemerkninger: 

  
Styret påpekte at man ville ha en korrekt periodisering av inntekter og utgifter til styremøtene. Videre ble 
det påpekt at man foran bandysesongen må opprettholde forhåndspåmelding. Endelig ble det minnet på at 
styret må få informasjon om nytt håndballstyre.  
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Møtedato 12.06.2013 

 

Saksnummer 30 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppfølging av utestående 

Orientering:  
 

Kirsten følger opp det som er av utestående og får rapporter på dette fra regnskapsbyrået. Kirsten setter 
sammen en oversikt som vedlagt (pr april).  
 

Styrets bemerkninger: 
  
Styret savnet oppfølgning av utestående (purrebrav, informasjon på nettet) og det ble presisert at dette må 
prioriteres. Sverre/Hanne ringer aktuelle foreldre etter utsendelse.  
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Møtedato 12.06.2013 

 

Saksnummer 31 

Saksbehandler Jan, alle 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Oppfølging av identifiserte aksjoner 

Orientering:  

 
Generelle aksjoner fra forrige møte: 

1. Styret vedtok at Sverre må få brakt i klarhet i hvilken kobling banken har foretatt mellom ØHIL og 
denne kontoen.  Aksjon Sverre 

- Sverre har fått beskjed om at banken nå har fulgt opp de to kontiene dette gjelder, og skrevet 
et brev til Urbye. Det er et krav at kontiene knyttes til en privatperson eller en organisasjon. 
Banken har ikke fått respons på henvendelsen.  

-     Det er prosess på å bli enige om hva midlene skal brukes til for klubben 
2. Det har vært nesten-ulykke ved kryssing av Bispeveien mellom Hosle skole og DnB Arena. Skolene vil 

stenge den øverste porten for å tvinge overgangen til fotgjengerfeltet. Bør ha møte med skolen og 
kommunen. Aksjon Sverre/jan 
-      Det sendes informasjon pr e-post om at det ikke skal parkeres ved DnB arena 

3. Det har vært signalisert at PONDUS de er villige til å stille opp på dugnad. Kan være aktuelt med 
masketetting i ballnett eller oppussing av klubbhuset? Jan/Øyvind/Sverre tar møte med Pondus 

Aksjon? 
- Sverre har vært i kontakt med Pito (leder i Pondus) og tar opp tråden videre i forhold til saken 

om anlegg, samt behov for vedlikehold av våre anlegg. Se egen sak senere og senere 
behandling i Idrettsutvalget. 

- Pito er positive og Sverre fortsetter dialog 
4. Bekkestua skole flytter inn på tomta nordvest for klubbhuset på Hosle. Viktig at våre interesser 

ivaretas i den forbindelse. Området er opparbeidet av ØHIL. 
- Sverre/Lars: Denne saken er ikke avklart. Idrettsavdelingen i Bærum kommune har ikke vært 

informert og skal gi sine innspill om området, og oppgraderingen som er gjort, samt bruken av 
området for ØHIL. Det som er en utfordring, er at hele området er regulert til skole, og på 
papiret er det da fritt frem for et brakkebygg. Sverre har vært i kontakt med Bærum idrettsråd, 
og kommet fram til at vi burde søke om en omregulering av området til «idrett».  

- Lars har fulgt opp kommunen. Ansvarlige for idrett sender brev til ansvarlige for skole. ØHIL 
ber om møte med skole/idrett dersom man ikke ikke har hørt noe ila av uke. 

5. Utbygger av mobilmast på Hosletoppen har tatt for seg og benytte vårt fundament og fjernet 
belysning av banen.  
- Sverre: Belysningen blir satt opp igjen i løpet av sommeren. Inntil den er på plass igjen, er det 

ikke behov for lys. Det er også kommet en ny bod til krittvogn/utstyr på Hosletoppen. 
- Dette er nå rettet 

 
Aksjoner med referanse til Agenda for styremøte 12.6.13 

6. Ref. pkt 3 i agendaen. Etter noe diskusjon ble det klart at det er noen gjengangere. Det ble derfor 
besluttet å sende ut et brev med følgende tekst til de som har restanser. 
- Sverre: Hanne jobber mye med purrelistene. Det er mange returer pga feil adresser og mange 

krediteringer pga ikke-oppdaterte lister. Denne uken sendes det ut brev til de som har 
utestående poster der det informeres om at de utestenges fra aktivitet i ØHIL 

- Se sak 30 
7. Ref. pkt. i Agendaen. Medlemsregister – Status i prosessen og en plan om hva som må til for å komme i 

mål Aksjon Øyvind. 
-     Det er møte neste uke med Weborg, som lover integrasjon mot NIFs løsning. Beslutningssak neste 

styremøte. Dokumenter bes sendt et par uker før møtet.  
8. Ref. pkt  7 i Agendaen. Kommunikasjon: Karine har begynt kartlegging. Vil komme med arbeidsplan til 

neste møte, herunder spesielt angivelse av hvor hva som behøves av midler. Aksjon Karine. 
-     Weborg har løsning til NOK 80 000. Vi må få laget kravspek ved hjelp av referansegruppe. Øyvind 

og Lars følger opp.  
 

 
  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Se i rødt ovenfor 
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Møtedato 12.06.2013 

 

Saksnummer 18 (forts) 

Saksbehandler Kaare, alle 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Fastsetting av målsetninger for 2013 

Bakgrunn: 
 

Styret diskuterte hvilke målsetninger som skulle settes for 2013. Det ble fra flere styremedlemmer påpekt at 
en slik gjennomgang burde begynne med en gjennomgang av de målsetninger som allerede er etablert, for 
å sjekke om disse "treffer" der klubben er i dag. Kaare påtok seg å gi en oversikt over de overordnete 
formuleringer på mål, visjon etc. 
 
Vedlagt er slides fra utviklingsseminaret 14. april 2012 gjengitt. Temaet der var akkurat det som 
etterspørres. Det ble på seminaret konkludert som det fremgår av sliden på denne siden. Kaares 
presentasjon er gjengitt på side 2 flg i dette fremlegger og følger vedlagt i Powerpointformat.  
 

Forslag til vedtak: 
 

Styret fant de tidligere formuleringer dekkende for styrets virksomhet i 2013. 

Styrets bemerkninger: 
 

Styret oppfatter de beskrevne målsetninger å gi et godt uttrykk for våre mål i dag.  
Visjonens punkt 3 med referanse til Stabæk tas ut.  
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Møtedato 12.06.2013 

 

Saksnummer 32 

Saksbehandler Lars 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Oppsummering ØHIL Forum 2013 

Orientering:  

 
 

  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Oppmøtet var skuffende – kun 35 stk. Etter diskusjon ble det påpekt at møtet bast legges til høsten.  
 



  

 8 

 
 
 
 

Møtedato 12.06.2013 

 

Saksnummer 33 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Anleggsprosjekter i ØHIL 

Orientering:  
 
Orienteringen under er gitt til lederne av ØHILs undergrupper, og saken skal opp i Idrettsutvalget 20. juni. 
Prosess på hvordan vi jobber videre med dette avklares i IU, der også Jan er representert på kommende møte.  
 
Sverre har hatt møte med Øivind Gladsø (BIR og ØHIL) og snakket med Eystein Weltzien i BIR.  
 
Vi er en stor klubb med mye aktivitet, og når det nå skal ny 4-årsplan til behandling, MÅ vi være på banen. I 
forhold til vår størrelse, har vi historisk sett søkt om lite midler, og av Øivind oppfordres vi til å søke.  
 
Det som ligger i kortene vil bli prioritert i perioden 2015-2018 er kunstgressbaner og flerbrukshaller.  
 
Jeg skulle gjerne hatt en gruppe som kunne hjulpet meg litt med disse prosjektene. Slik vi har gjort det i ØHIL er 
jo at idrettene tar eierskapet til egne prosjekter, men med omfanget av det jeg har listet opp under vil jeg gjerne 

å diskutere med, spesielt i oppstarten, så vi kommer i gang. Kanskje tar vi ikke hele lista under denne høsten, 
men en vurdering med et utvalg av dere ville vært supert. Evt om dere i idrettene har andre kontaktpersoner hos 
dere som er interesserte! 
 
Jeg har noen prosjekter som vi bør komme i gang med:  
 
Klubb/Klubbhus/flere idretter: 

- Varmepumpe (innen 1. juni kan vi søke om tilskudd på inntil 30’, med 25% egenandel). Jeg søker 
uansett, så kan vi vurdere om dette er noe vi gjennomfører 

- Forlengelse av bandygarasjen, for mer lagringsplass (Langrenn og Fotball har meldt interesse, og 
et tilskudd på 30’ er gitt fra kommunen) 

- Oppgradert trimrom (Kan søke om klubbhus(nærmiljømidler) 
- Oppussing/vedlikehold av klubbhuset (kan søke om klubbhusmidler), herunder mer lagerplass og 

møte/kontorlokaler 

- Løpebane, lengdegrop på Hoslebanen (++): Søknad om nærmiljømidler 
- Innbytterbokser, bod og enkel kiosk ved grusbanen på Hosle (trolig ikke noe vi får støtte for) 
 

Fotball:  
- Legge kunstgress på grusbanen på Hosle (aktuelt å få kommunalt tilskudd til grunnarbeid, brukt 

kunstgress får vi trolig gratis, evt vurdere nytt, stort prosjekt med nytt dekke) 

- Legge kunstgress på Jarmyra grus (aktuelt å få inn i planen 2015-2018, med spillemidler) 
- Bygge tribune med bod, sekretariat og kiosk på DNB Arena (Vidar og jeg er i kontakt med en 

arkitekt rundt dette) 
Langrenn: 

- Preppemaskin (kreativ søknad om nærmiljømidler, men trolig bør det foreligge en avtale om bruk av 
Nordhaug som område, i tillegg til Sauejordet) 

Hopp:  
- Bygge hoppbakke bak klubbhuset (mulig å søke nærmiljømidler, samt tilskudd fra skiforbundet 

dersom vi kommer i gang i 2013) 
Håndball: 

- Fra kommunens side KAN det komme et forslag om å bygge en hall på grusbanen på Jarmyra, men 
det initiativet trenger ikke vi å ta 

- Vi BØR søke om en utvidelse av Hoslehallen, ut mot grusbanen. Det er et klart ønske og behov for 
hall i vårt område, også etter at Nadderud får en hall.  

Baseball: 
- Lagerplass 

- Nærmiljøbane (barne-baseball) 
- Slagtunnel 
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Av andre pågående prosjekter:  

- Kunstgressbanen på Grav er under prosess hos kommunen, forventet oppstart av prosjektet 
blir til høsten 

- Ny barnehage/klubbhus på Jarmyra har denne uken passert et viktig steg, og forventet 
oppstart blir til høsten. Det blir midlertidig barnehagedrift i brakker, og forventet ferdigstillelse 
blir høsten 2014. Det har den siste uken vært diskusjoner fram og tilbake vedr. 
konkurransesituasjonen, og om avtalen vi har gjort med Idrettsbarnehagen derfor måtte 
kanselleres og ut på det åpne markedet. Men vi har nå fått en godkjennelse, og IBH vil feste fra 
Bærum kommune, med alle våre rettigheter som en del av avtalen.  

 

Styrets bemerkninger: 

  
Dette blir sak på neste styremøte, herunder diskusjon om løsning på toalettbehov på Jarmyra og på Hosle.  
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Møtedato 12.06.2013 

 

Saksnummer 34 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Profileringsutstyr 

Orientering:  
 

Vi utvider stadig vår egen produksjon av tekstiler i Kina. I år er det produsert nye overtrekksdresser 
(primært fotball), vanntette bagger i 2 størrelser, capser og paraplyer. Videre senere i år kommer påfyll av 
treningsdresser (fotball), allværsjakke («Kaare-jakka»), hettegensere og joggebukser, trenings T-skjorter 
og nye draktsett til hele håndballgruppen. Under behandling er også prøver av drakter til bandygruppa, 
keeperhansker og leggbeskyttere (fotball).  
 

Styrets bemerkninger: 

  
Styret ba om å få en oversikt over inntekter og utgifter ved salg av profileringsutstyr. Det bestilles 250-300 
allværsjakker.  
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Møtedato 02.05.2013 

 

Saksnummer 35 

Saksbehandler Jan 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 

 

Styrets bemerkninger: 
  
Styret diskuterte grensesnittet mellom IU og HS. Det ble besluttet at styret gjennomgår agendaen i IU på 
sine møter og mottar referat fra IU-møtene. Det bør være dialog mellom styreleder og Lars om hva som 
behandles i IU. 
 

 


