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Hovedstyremøte  
Torsdag 07.06.18 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

32 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

33 Status ØHIL alpin Håkon (alpinstyret) 

34 Status fra prosjektgruppa ØHIL idrettspark 
kunstgress/kunstis 

Eivind (leder av 
prosjektgruppa) 

35 Støtteordninger Sverre 

36 Oppgradering av klubbhuset Elin, Ingunn, Sverre 

37 Anleggsoppdatering Sverre 

38 Eventuelt Skule 
 

 
 
Innkalt: 
Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre 
 
Forfall:  
Ingunn, Nikolai, Anders 
 
Inviterte:  
Torunn, idrettene 
 
Tilstede:  
Håkon (alpin), Morten (alpin) 
 
 
Kalender: 
 
Tirsdag 11. september kl. 1930 (Regnskap Q2) 
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 07.06.2018 

 

Saksnummer 32 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (03.05.2018) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling til møtet 07.06.2018 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 03.05.2018 og innkallingen til møtet 07.06.2018 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 07.06.2018 

 

Saksnummer 33 

Saksbehandler Håkon (alpinstyret) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status ØHIL alpin 

Orientering:  
 
Det nye styret i ØHIL alpin har kommet inn i klubbsystemet og avhold sitt første styremøte. Protokoll er 
publisert og ytterligere info ble gitt i møtet.  
 
Alpinstyret ønsker primært å etablere en gruppe med utøvere i 1. – 3. klasse, men det åpnes for at også 
eldre kan melde seg på.  
 
Det vil bli en aktivitet pr uke, trolig på onsdager. Informasjon om opplegget må være klart til utsending av 
felles info i forbindelse med skolestart for 1. klassingene.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret er godt fornøyd med at ØHIL alpin er i rute til sesongstart.  
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Møtedato 07.06.2018 

 

Saksnummer 34 

Saksbehandler Eivind (prosjektgruppa) 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status fra prosjektgruppa ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 

Orientering: 
 
Vedlagt sakspapirene var det sendt et referat fra prosjektgruppens møte 4. juni, som ble gjennomgått. 
 
Det er bra at prosjektgruppa er i gang med det videre arbeidet, men hovedstyret presiserer igjen ønsket om 
«trøkk» og mobilisering av nye folk i de ulike gruppene.  
 
Etterord:  
 

- Eivind og Sverre har hatt møte med BIR, vedrørende høringsuttalelse til anleggsplanen 2019-2022 
- Eivind og Sverre samarbeider om svar på høringen til anleggsplanen (frist 20. juni) 
- Skule har mottatt gavesjekk på 30.000,- fra Lions 

 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 07.06.2018 

 

Saksnummer 35 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Støtteordninger 

Orientering:  
 
Etter vårens søknader til Sparebankstiftelsen DNB, fikk ØHIL innvilget 4 søknader:  
 
- Traktor/brøyteutstyr til isbanen (300.000,-) 
- Snøfreser (primært til hoppbakken) (24.900,-) 
- 3v3-fotballbaner med vant (100.000,-) 
- Utstyr til Idrettsskolen (50.000,-) 
 
Totalt fikk 32 prosjekter i Asker og Bærum tilskudd denne gangen. Mer er beskrevet i denne artikkelen.  
 
ØHIL fotball har søkt om, og fått tilskudd på kr. 50.000,- som utviklingsklubb på jentesiden fra Serieforeningen 
for kvinnefotball.  
 
Vi søkte om flere tilskudd til sparebankstiftelsen, som ikke ble begunstiget. Vi fikk heller ikke gjennomslag for 
søknaden til IKEAs nabofond.  
 
I hovedstyremøtet 30.10.2017 (sak #57), ble det vedtatt å søke Supporterklubben om støtte til 3 prosjekter 
(ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis (200’), tribune Hoslebanen (80’) og utendørs treningspark (100’) er ikke 
besvart, og det har ikke lyktes å få kontakt.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

 
 
  

https://ohil.no/utdeling-av-tilskudd-fra-sparebankstiftelsen-dnb/
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Møtedato 07.06.2018 

 

Saksnummer 36 

Saksbehandler Elin, Ingunn, Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Oppgradering av klubbhuset 

Bakgrunn:  
 
Saken ble gjennomgått på det forrige styremøtet. Noe mer arbeid er gjort, blant annet ser det ut til at vi får 
solide stoler til en rimelig penge.  
 
Det er enighet om å legge lista på riktig sted i forhold til budsjettramme, herunder at ikke bad/toaletter 
totalrenoveres.  
 
Ønsket er at rehabiliteringen ferdigstilles innen august 2018.  
 

Vedtak:  
 
Prosjektgruppen for oppgradering av klubbhuset får mandat til å gjøre de tiltak de finner hensiktsmessig 
innenfor det avsatte budsjettet (250.000,-). Hovedstyret gir prosjektgruppen en tilleggsramme på inntil 100.000,- 
til prosjektet.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 07.06.2018 

 

Saksnummer 37 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Anleggsoppdatering 

Orientering: 
 
Jarmyra har vært et lite prioritert område i flere år, men har det siste året fått et løft, med ferdigstilling denne 
uken. Alle tiltakene er gjort i samarbeid med Byggfag-linjen på Nesbru. Les mer om i denne saken.  
- Utstyrsbod 
- Krittbod 
- Speakerbod 
- Nye innbytterbokser 
- Tribune med 102 sitteplasser 
- I juli byttes kunstgresset (med samme gress som på DNB arena Hosle) 
 
Little league-banen på Hosle er under oppføring og ferdig stiles før sommeren.  
 
Utstyrsbod på Hosle er avklart som prosjekt med Byggfaglinjen på Nesbru. Budsjettet blir minimalt, og 
gjennomføres høsten 2018. 
 
Treningspark på Hosle blir bygget i august 2018. Sverre har hatt flere aktører inne med anbud og gått videre 
med en leverandør (Uniqa). Målsetningen har vårt å få et anlegg med høy funksjonsfaktor og godt tilpasset i 
terrenget og parken. Et hensyn til naboer er gjort i forhold til fargevalg, som økte kostnaden noe (oransje er 
standard-farge).  
 

 

 
Kostnader:  
- Komplett anlegg, inkl finavretting, montering og støp av gummisåle: 620.000 
- Mva: 155.000 
- Noe grunnarbeid kommer i tillegg, anslag: 25.000,- 
Totalt: 800.000,- 
 
Finanisering:  
- Spillemidler nærmiljøanlegg: 300.000,- 
- Administrasjonsstøtte (5%): 40.000,- 
- Støtte Bærum kommune: 100.000,- 
- Tilleggsstøtte BK (omdisponering 2018): 70.000,- 
- Mva-kompensasjon (kommer i 2019): 155.000,- 
Totalt: 665.000,- 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 

https://ohil.no/102-seterstribune-ferdigstilt-pa-jarmyra/
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Møtedato 07.06.2018 

 

Saksnummer 38 

Saksbehandler Skule 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 
- Reforhandling av utstyrsavtale ble diskutert, med et ønske om videreføring av avtale med Macron 

 

 


