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Hovedstyremøte  
Torsdag 03.05.18 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

23 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

24 Regnskap Q1 Sverre, Nikolai 

25 ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis Sverre, Anders (AU) 

26 Tilskudd ØHIL idrettspark (Lions) Skule 

27 Oppgradering klubbhuset Elin, Ingunn, Sverre (AU) 

28 Generell info anleggsutvikling Sverre 

29 Julemarkedet Sverre, Torunn (IU) 

30 Møtekalender H2 2018 Sverre 

31 Eventuelt 
- Oppfølging fotball, topp vs bredde 
- Oppfølging æresmedlemskap 
- Oppfølging alpin 

Skule 

 

 
 
Innkalt: 
Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Torunn, Sverre 
 
Forfall:  
Nikolai, Torunn 
 
Inviterte:  
Idrettene 
 
Tilstede:  
Eivind (bandy), Tom (fotball, fra sak 27) 
 
Kalender: 
 
Torsdag 7. juni kl. 1930 
Tirsdag 11. september kl. 1930 
Torsdag 25. oktober kl. 1930 (Regnskap Q3) 
Torsdag 22. november (oppsummering sommersesongen, oppstart vintersesongen) 
Torsdag 13. desember kl. 1930 (Budsjett 2019) 
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Møtedato 03.05.2018 

 

Saksnummer 23 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (20.03.2018) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling til møtet 03.05.2018 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 20.03.2018 og innkallingen til møtet 03.05.2018 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Skule ønsker at idrettene varsles om hovedstyremøtene i bedre tid, slik at de kan sette av tiden til å 
komme.  
 
Etterord: Møtedatoer for resten av 2018 er oppdatert på hovedstyrets side på www.ohil.no  
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
http://www.ohil.no/
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Møtedato 03.05.2018 

 

Saksnummer 24 

Saksbehandler Sverre, Nikolai 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap Q1 

Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er regnskapet pr Q1. Idrettenes regnskap er sendt ut med forespørsel om 
kommentarer før/under hovedstyremøtet.  
 

 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning uten videre innvendinger.  
 
Hovedstyret bes Nikolai følge opp innspill fra idrettene for kvartalsrapporteringene.  
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Møtedato 03.05.2018 

 

Saksnummer 25 

Saksbehandler Sverre, Anders 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 

Bakgrunn:  

 
Anleggsutvalget behandlet saken i sitt møte 23.04. Klikk her for protokollen fra møtet (sak 3). I saken er 
arbeidet etter søknadsfristen 01.11.2017 beskrevet, inkludert vår prosess med Bærum idrettsråd.  

 
Vedtak:  
 
1. Jobbe for å få prosjektet prioritert i anleggsplanen høsten 2018 (hovedansvar Sverre) 

• Vedtak om prosess i AU og HS 
• Dialog med BIR, herunder styrevedtak av prosessen i ØHIL 
• Dialog med idrettsavdelingen i Bærum kommune 
• Samordne og koordinere innspill til høringsutkastet (vår/sommer 2018) 

 
2. Sikre finansiering (hovedansvar Prosjektgruppa (evt med nye folk)) 

• Søke stiftelser høst 2018, vår 2019, høst 2019 
• Arbeide med annen finansiering i samme periode 

• Bedriftssponsorer 
• Større privatsponsorer 
• Forskuttering av spillemidler for å unngå låneopptak (kausjonister) 

 
3. Rullering av anleggsplanen våren 2020 (hovedansvar Daglig leder) 

Ved sikret finansiering (hovedstyret og årsmøtet), bekreftes prosjektet kunstgress/kunstis. 
 
Blant kravene for å få idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning: 

• Oppdatert kostnads- og driftsoverslag, med dekning i finansieringen via 
• Innsamlede midler 
• Interne lån i ØHIL 
• Finansieringsbevis fra stiftelser/privatpersoner 
• Lånebevis fra bank 
 

4. Uten sikret finansiering pr februar 2020 nedskaleres prosjektet til et kunstgress-anlegg, tilrettelagt for 
naturis, med realisering i 2020/2021 (hovedansvar Daglig leder). 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er svært viktig at det jobbes med rekruttering/omgruppering av prosjektgruppa i tråd med dette nye 
sporet i prosjektet. Eivind (prosjektleder holder i ansvaret for dette).  
 
Skule og Rune inviterte seg til det neste møtet i fotballstyret for en orientering om prosjektet og videre 
framdrift.  
 
Skule lager et forslag til skriv som skal sendes ut til alle medlemmer. Dette sirkuleres i hovedstyret før 
utsending. 
 
Basert på forventet arbeidsbelastning og riktig prioritering av tid, ble Eivind bedt om å vurdere sine roller i 
klubben.  
 

 
 
 
 
 
 
  

http://ohil.no/wp-content/uploads/2018/04/protokollau23042018.pdf
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Møtedato 03.05.2018 

 

Saksnummer 26 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Tilskudd ØHIL idrettspark (Lions) 

Orientering:  
 
Vi har fått et tilskudd på kr. 30.000,- til ØHIL idrettspark. Skule ønsker å delta på overrekkelsen sammen 
med representanter for fotball (damelaget) og bandy (ungdom).  
 

 
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.05.2018 

 

Saksnummer 27 

Saksbehandler Elin, Ingunn, Sverre (AU) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppgradering klubbhuset 

Bakgrunn:  
 
Anleggsutvalget behandlet saken i sitt møte 23.04. Klikk her for protokollen fra møtet (sak 5).  
 
Elin og Ingunn presenterte kort det som hadde kommet inn av innspill for hovedstyret.  
 
Det er avsatt 250.000,- til prosjektet, og BIR/BK har i tillegg bevilget 30.000,- til oppgradering av toaletter 
etter søknad.  
 
Gjennomføring av prosjektet er ønskelig i løpet av august, på bakgrunn av mye aktivitet utover høsten.  
 

Vedtak:  
 
Prosjektgruppen for oppgradering av klubbhuset (Elin, Ingunn, Sverre) jobber videre med prosjektet og 
presenterer et endelig forslag for hovedstyret i møtet 7. juni.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Bidraget fra Supporterklubben (250.000,-) ble gitt for å gjøre klubbhuset mer innbydende og til et 
samlingspunkt for klubbens medlemmer. De byggmessige forslagene som hadde kommet inn er derfor ikke 
aktuelle i denne omgang. Funksjonalitet, gulv og overflatebehandling skal prioriteres innenfor 
budsjettrammen.  
 

  

http://ohil.no/wp-content/uploads/2018/04/protokollau23042018.pdf
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Møtedato 03.05.2018 

 

Saksnummer 28 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Generell info anleggsutvikling 

Orientering:  
 
Anleggsutvalget behandlet saken i sitt møte 23.04. Klikk her for protokollen fra møtet (sak 4).  
 
Sverre gikk gjennom status på kansellerte, pågående og planlagte prosjekter.  
 
Anleggsutvalget tok orienteringen til etterretning og støtter videre framdrift, inkl bygging av utvendige 
boder.  
 
Sverre holder i framdriften for utendørs treningspark, utvendige boder og Little league-banen (i samarbeid 
med ØHIL baseball). 
 
Vedrørende boder er det avklart at dette ikke er søknadspliktig, og Sverre tar kontakt med byggfaglinjen på 
Nesbru med en forespørsel om de vil ta oppdraget. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret tok informasjonen til etterretning.  

  

http://ohil.no/wp-content/uploads/2018/04/protokollau23042018.pdf
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Møtedato 03.05.2018 

 

Saksnummer 29 

Saksbehandler Sverre, Torunn (IU) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Julemarkedet 

Bakgrunn:  
 
Gjennomføringen av julemarked- og vintersportsmarkedet har vært diskutert i hovedstyret, blant annet i 
møtet 25. januar (sak 4). Det var ønskelig med en forankring blant idrettene, at damelaget i fotball 
forespørres om å ha dette ansvaret videre.  
 
Idrettsutvalget behandlet saken 12.04.2018. IU ønsker at damelaget forespørres om å ta ansvaret for 
julemarkedet på samme premisser som tidligere, og bestemte samtidig at ØHILs vintersportsmarked 
legges på is.  

Vedtak: 
 
Ansvaret for gjennomføring av julemarkedet gis til damelaget i fotball for 2018 og framover. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
  

http://ohil.no/wp-content/uploads/2018/01/protokoll_25012018.pdf
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Møtedato 03.05.2018 

 

Saksnummer 30 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtekalender H2 2018 

Bakgrunn:  
 
Det er viktig med en forutsigbar møtekalender, tilpasset våre aktiviteter og kvartalsrapportering.  
 

Vedtak: 
 
Tirsdag 11. september kl. 1930 
Torsdag 25. oktober kl. 1930 (Regnskap Q3) 
Torsdag 22. november (oppsummering sommersesongen, oppstart vintersesongen) 
Torsdag 13. desember kl. 1930 (Budsjett 2019) 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Etterord: Sverre måtte gjøre en endring på møtedato i september pga kollisjon. 11.09 er den som gjelder.  
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Møtedato 03.05.2018 

 

Saksnummer 31 

Saksbehandler Skule 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 

- Oppfølging fotball, topp vs bredde 
 
Det er ønskelig at ØHIL fotball kommer til møtet i september, med hovedfokus rundt topp/bredde. Rune og Tom 
har dialog rundt punkter som ønskes gjennomgått på forhånd.  
 

- Oppfølging æresmedlemskap 
 
Invitere til samlingen 1. juni for en markering.  
 

- Oppfølging alpin 
 
Innkalles til møtet i juni for en orientering om status. 
 

 


