
Protokoll årsmøte 2019
ØHIL Bandy 24.02.19

Tilstede: Eivind Thorne (leder), Andreas Dehlie, Hildegunn 
Grønseth, Martin Rostrup, Erik Legernes, Trond Eirheim, 

Christoffer Seljeseth, Hanne Meldal, Andreas Weidemann 
Hertzenberg



Agenda
• Godkjenne innkalling

• Gå gjennom regnskapet for 2019

• Gå gjennom ØHIL Bandy årsmelding 2019

• Fastsette aktivitetsavgifter (evt. be årsmøtet om fullmakt til 
å fastsette disse)

• Gå gjennom budsjettet for 2020

• Gå gjennom ØHIL Bandy årshjul

• Gå gjennom ØHIL Bandy «dugnadsmatrise»

• Valg: Idrettene med færre enn 100 aktive utøvere 
konstituerer sitt eget styre i tråd med ØHILs
organisasjonsmodell (på dette møtet), de med flere enn 100 
aktive inngår i valgkomitéens prosess

• Status ØHIL Idrettspark – Hoslebane kunstgress og kunstis 
Informasjonssak fra Eivind Thorne

• Eliteserien - Informasjonssak fra Eivind Thorne



Resultatregnskap 2019 Elite
Bandyskole ‘13

Salva 183.000
Utstyr 180.000

Salva 116.000 
Utstyr 140.000

Elite + 70.000
Økt off. støtte

+40.000 

Cup, Akademi, 
Disco, VF-bandy

Oppsummert:
• Litt reduksjon i medlemmer
• Positiv økonomisk utvikling
• Alle inntekter tilbake til    

medlemmene i form av 
bandyaktiviteter

ØvrevollHosleIL Bandy Virk Bud

Tekst HiÅ HiÅ Avvik

Trenings-/medlemsavgift 497.507 550.000 - 52.493

Sponsorinntekter 40.000 30.000 10.000

Arrangementsinntekter 270.092 100.000 170.092

Videresalg av utstyr 363.744 250.000 113.744

Tilskuddsordninger 215.426 104.000 111.426

Annen driftsinntekt 570 25.000 - 24.430

SUM DRIFTSINNTEKTER 1.387.339 1.059.000 328.339

Idrettsrelaterte kostnader 376.568 355.000 21.568

Arrangementskostnader 265.944 260.000 5.944

Innkjøp for videresalg av utstyr 256.112 174.000 82.112

Lønnsrelaterte kostnader 173.877 110.000 63.877

Annen driftskostnad 213.123 101.000 112.123

SUM DRIFTSKOSTNADER 1.285.623 1.000.000 285.623

Avskrivning 49.215 50.000 - 785

DRIFTSRESULTAT 52.500 9.000 43.500

Annen renteinntekt - 92 0 - 92

Annen finanskostnad 1.400 0 1.400

ORDINÆRT RESULTAT 51.193 9.000 42.008



Balanse 31. desember 2019

ØvrevollHosleIL Bandy Hittil i år Hittil i fjor

Balanse pr  201912

Anlegg 0 0

Driftsløsøre, biler inventar o.a. utstyr 71.832 88.047

Sum varige driftsmidler 71.832 88.047

Sum anleggsmidler 71.832 88.047

Lager av varer 144.912 134.146

Kundefordringer 112.405 49.686

Andre fordringer 94.650 99.740

Sum fordringer 351.967 283.572

Bankinnskudd, kontanter o.l 128.615 406.291

Sum omløpsmidler 480.582 689.863

Sum eiendeler 552.414 777.910

ØvrevollHosleIL Bandy Hittil i år Hittil i fjor

Annen egenkapital -44.832 -44.832

Fond og avsetninger 0 0

Sum innskutt egenkapital og fond -44.832 -44.832

Periodens resultat -51.193

Sum opptjent egenkapital -51.193 0

Sum egenkapital -96.025 -44.832

Lån fra HS -100.000 -100.000

Leverandørgjeld -100.983 -94.317

Skyldig skattetrekk -1.271 -3.784

Skyldig off. avgifter 0 0

Annen kortsiktig gjeld -254.135 -534.977

Sum kortsiktig gjeld -356.389 -633.078

Sun Gjeld -456.389 -733.078

Sum egenkapital og gjeld -552.414 -777.910



Årsmelding ØHIL Bandy

• Vedlagt i eget dokument



Aktivitetsavgifter



Budsjett 2020

Budsjettforutsetninger:
• Medlemsvekst i antall, men ikke 

kroner
• Finansiering av driften kommer 

i hovedsak fra treningsavgift, 
dugnad og de enkelte 
aktivitetene

• Offentlig tilskudd som tidligere 
år

• Samme aktivitetstilbud som for 
2019 (Cup, Disco, Vf-bandy, 
akademi)

• Lagt inn 90.000 i inntekt på 
Salva dugnad

• Lagt inn 20.000 i inntekt på 
søppeldugnad

• Leie av istid som for 2019
• Trenerutdanning ca 5 stk



Sarpsborgbandy cup fotball/bandy er i september
skolestart slutten av August: oppstart 11'bandy barmark og inne is
oktober/november: kosa cup bandy alle årganger
November: seriestart alle årganger bandy



Dugnadsmatrise

• Søppelrydding

• Salva

• Vanning

• Cup

• Skøytedisco

• Kiosk

• Bandyakademi

• Idrettskolen



Valg



Valg



Allidrett 2020-2021





Eikeli-hallen: 
Entreprenør (PEAB) er valgt, og jeg har hatt et møte med dem. De starter opp tidligst 
mulig på våren 2020, og de var veldig trygge på at bygget skal stå klart til 
skolestart/sesongstart 2021😊 Tegningene er helt forandret fra de første vi så, men det så 
helt rått ut. Full håndballflate med garderober, tribuner, lager for utstyr både inne 
(håndball) og ute (fotball), treningsrom. Sambruk med kantine, treningsrom, lager og 
tilsynsansvar er ikke klart, men her skal vi følge med i timen…



Eikeli kunstgress 2 (7er/9er-bane og nærmiljø-område med 4 stk 3v3-baner):
Vi har fått OK for bygging sommeren 2020. Det er likevel noe usikkert. Vi ventet lenge med dette prosjektet pga
utsettelse av Eikeli skole /Eikeli-hallen, og i møte med PEAB ønsket de at vi skulle utsette ennå et år. Jeg skjønner 
dette godt (HMS, logistikk, areal), og dette er grunnen til at vi har ventet… Jeg har, med godkjenning fra Bærum 
kommune, sendt et forslag om økonomisk kompensasjon for dette (tilsvarende ØHIL egenandel for prosjektet). 
PEAB har fått en frist av meg til 1. mars. Dersom de ikke går med på dette, vil anbudsgrunnlag sendes ut i løpet av 
mars, med planlagt bygging i sommerferien 2020. Vi har et stort behov for dette anlegget, men det at vi vet det vil 
bli en tøff anleggsperiode, at resultatet til slutt trolig blir bedre av at vi venter, samt en økonomisk kompensasjon 
har gjort at jeg tenker vi kan leve godt med begge løsninger. 



Hoslebanen kunstgress/kunstis: 
Vi har sendt inn vårt innspill til rullering av anleggsplanen, med en målsetning 
om å bygge anlegget sommeren 2021. Søknaden er tatt godt imot av BIR, og vi 
skal ha et møte med dem i morgen. Vi har søkt om totalt 9 MNOK (7,5 i tillegg til 
de 1,5 som er satt av til kunstgresset). Vi tror (faktisk) at BIR vil innstille på dette, 
men det avhenger av prosjektet på Stabekkbanen (som ligger før oss i køen, men 
som er forsinket og usikkert på grunn av et kommunal kjempe-prosjekt ved 
utskifting av vannledninger i store deler av Stabekk-området). Vi har lagt inn 
forutsetninger om driftsstøtte på 1,0 MNOK i året, forskuttering av spillemidler 
og forskuttering av moms. Dette vil medføre at prosjektet er økonomisk 
håndterbart for klubben. Endelig bekreftelse på midlene vil foreligge etter 
politisk behandling før sommeren, men vi vil trolig vite sikkert hva BIR innstiller 
på i løpet av noen små uker. 



Rullering av anleggsplanen 2020
• Mye og god dialog med BIR de siste ukene, vi opplever at de er veldig positive.

• Vi er trygge på at vi har spilt kortene vår svært godt og at vi har gjort det som står 
i vår makt, både i denne søknaden og i kulissene.

• Nå kommer både vurderinger i styret i BIR, før politisk behandling i MIK-utvalget 
og trolig også påfølgende politiske vedtak i kommunestyret, både knyttet til 
finansiering og drift. Alt vil være avklart før sommeren. 

• Kortversjonen er at vi tror at hele søknadsbeløpet for kunstisdelen (7,4 MNOK) vil 
kunne håndteres i 2021.

• Det kommer til å bli mye jobb med dette prosjektet, og en hektisk høst 2020 fram 
mot spillemiddelsøknaden og våren 2021 i forbindelse med anbudsgrunnlag og 
gjennomføring. Mye av dette vil vi sette bort, men det er viktig at vi er 
inneforstått med dette. Primært vil dette falle på Eivind og Sverre, men vår 
tidsbruk til dette vil kunne få konsekvenser i forhold til andre oppgaver.



Finansieringsplan



Driftsbudsjett



Fremdriftsplan

• Banen ligger på prioritert liste i 2021

• Gitt at finansiering er på plass kan 

• Spillemiddelsøknad sendes høsten 2020

• Anbud og entreprenør valg vinter 2020/2021

• Byggestart være våren 2021

• Banen kan stå klar november 2021

• Våren 2020 vurderinger i styret i BIR, før politisk behandling i MIK-utvalget og trolig 
også påfølgende politiske vedtak i kommunestyret, både knyttet til finansiering og 
drift. Alt vil være avklart før sommeren

• Det er kun en gang tidligere BIRs innstilling til anleggsplanen har blitt overstyrt av 
politikerne…



ØHIL senior herre

• En fantastisk lærerik sesong i eliteserien

• Brukbart fornøyd med gjennomføring

• Mål om å fortsette satsningen

• 1250 personer så nett TV kampen ØHIL – Høvik

• 34 artikler i Budstikka (til sammenligning hadde damelaget i fotball 22 forrige 
sesong)

• 100 tilskuere i snitt per kamp, to toppkamper med 170 tilskuere

• Vi er avhengig av god rekruttering i klubben for å få opp spillere som vil satse på 
videre eliteseriespill. Dette er et langsiktig og krevende arbeid.

• Elitelaget klarte et sesongregnskap som gikk i +/-null. 

• Kostnaden var 250.000kr vs 1.divisjon 80.000kr


