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Hovedstyremøte  
Torsdag 16.10.17 kl. 2000 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

53 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

54 Endelig avklaring ØHIL idrettspark Sverre, Anders 

 
 

 
 
Innkalt: 
 
Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre 
 
Forfall: Ingen 
 
Inviterte:  
 
Idrettene, Torunn 
 
Oppmøte: 
Torunn, Tom (fotball), Eivind (bandy), Eilert (langrenn), Philip (softball/baseball),  
 
Kalender: 
 
Mandag 30. oktober kl. 1930 (regnskap Q3) 
Torsdag 16. november kl. 1930 
Torsdag 7. desember kl. 1930 (budsjett 2018) 
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Møtedato 16.10.2017 

 

Saksnummer 53 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (11.09.2017) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Sakspapirer til møtet 16.10.2017 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 11.09.2017 og innkallingen til møtet 16.10.2017 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
  

 
  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 16.10.2017 

 

Saksnummer 54 

Saksbehandler Sverre, Anders 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Endelig avklaring ØHIL idrettspark 

Bakgrunn:  
 
Saken er behandlet ved mange anledninger, sist gang i hovedstyrets møte 11.09.2017.  
 
Innsamlingsaksjonen har vært svært vellykket og minimumsmålet som hovedstyret hadde satt som milepæl 
er innen rekkevidde. Prosjektet har skapt en stor og positiv mobilisering av nærområdet, og signalene er 
gode om at det fortsatt er et stort uforløst potensiale.  
 
Hovedfokuset fram til 16. oktober har vært innsamlingsaksjonen, og det å nå målsetningen om 3 MNOK 
innen 01.11 (justert til 16.10). Det betyr at det er mye som er uavklart i forhold til de neste fasene av 
prosjektet.  
 
For å gi et oversiktsbilde over økonomien i prosjektet, presenterte Sverre et forenklet oppsett (vedlagt 
protokollen). Dette viser de antatte investeringskostnadene for klubben totalt sett (ikke fordelt på 
klubb/fotball/bandy). Dette er basert på diverse regnestykker fra tidligere i prosessen (Anleggsutvalget, 
prosjektgruppa, «Anders/Eilert-prosessen»). Kostnadene til driften av anlegget, er usikre i forhold til reelle 
tall, samt fordelingen av disse i klubben. Det legges opp til en øremerket, årlig klubbstøtte (årlig 
årsmøtevedtak av kontingent). Fordelingen av driftskostnadene mellom fotball og bandy er ikke avklart.  
 

Vedtak: 
 
ØHIL søker om et kombinert anlegg kunstgress/kunstis på Hoslebanen til anleggsplanen 2019-2022, i tråd 
med kostnadsoverslag og finansieringsplan i møtet 16.10.2017. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret retter igjen en stor takk til den enorme innsatsen som er lagt ned i prosjektet, spesifikt til 
prosjektgruppa, Eivind, Anders og Eilert! Resultatet av innsamlingsaksjonen har gitt et godt grunnlag for 
den videre prosessen, og har vist at det er en stor lokal interesse for å få etablert en 
kunstgress/kunstisbane på Hosle.  
 
I forhold til driftskostnadene som ble presentert, må det jobbes for en modell som sikrer ØHILs mål om å ha 
lave/moderate aktivitetsavgifter. Håndtering av driftskostnadene blir et viktig element i søknaden til BIR. 
 
Dersom BIR ikke vil innstille prosjektet på prioritert liste i løpet av prosessen våren 2018, vil hovedstyret ta 
opp videre prosess, men det er ikke ønskelig å jobbe med noen «plan B» før søknaden er behandlet.  
 
Etterord: Hovedstyret, ved styreleder publiserte en pressemelding dagen etter møtet, for orientering til 
klubben, nærmiljøet og pressen.   
 
Etterord: Prosjektgruppen arbeider videre med søknaden som sendes til Anders og Sverre før innsending.  
 
Etterord: Anleggsutvalget behandler «Status ØHIL idrettspark, innspill til søknad BIR 01.11.17» i sitt møte 
tirsdag 24.10.17.  

 
 
 
 
 
 

http://ohil.no/wp-content/uploads/2017/10/pressemelding_ohilidrettspark.pdf


 ØHIL idrettspark 
- kunstgress / kunstis 

 

Hovedstyremøte 16.10.2017 

 



ØHIL idr. park, bekreftede tilskudd fra staten 

Investering 

Prosjektkostnad 24 640 000 

Mva 6 160 000 

Totalt 30 800 000 

Finansiering 

Spillemidler kunstis 8 000 000 

Spillemidler kunstgress 2 200 000 

Tillegg presskommune 15% 1 530 000 

Totalt spillemidler 11 730 000 

Mva komp (ved 100%) 6 160 000 

Totalt SM+MVA-komp 17 890 000 

Behov EK/annen finansiering 12 910 000 



Status innsamling/milepæler ØHIL idr. park 
Faktiske innbetalinger Oppsummert, jfr hovedstyrets milepæler 
Banksaldo 16.10.17 533 258 

Salg andeler Superinvite 16.10.17 688 000 Innsamlingsaksjon pr. 20.06.17 2 000 000 

FAU Hosle skole 200 000 

Andeler fotball (ikke overført) 25 000 Økning medlemskontingent 500 000 

Andeler bandy (ikke overført) 16 000 Ytterligere før søknad okt/nov.17 500 000 

Cobuilder sponsing 10 000 Milepæl innsamlet før søknadsfrist 11.01.17 3 000 000 

Trykkekost Cobuilder -10 000 

Delt spons fotball skilt (ført på prosjekt 1500) 2 500 Faktisk 

Reklamekostnad (ført på prosjekt 1500) -15 125 Faktiske innbetlainger 1 449 633 

Sum faktisk innsamlet pr. 16.10.17 1 449 633 Medlemskontingentøkning 365 100 

Bekreftede, ikke innbetalte 796 000 

Økte medlemskontingenter pr. 16.10.17 

Budsjettert (m. tillegg anslått til 500') 1 650 000 Totalt 2 610 733 

Innbetalt 1 504 000 

Utestående medlemskontingenter 11 100 

Faktisk innbetalt/fakturert øremerket prosjektet 365 100 

Bekreftede, ikke innbetalte sponsorer 

Hosle vel 25 000 

Komplett bank (dugnad gjennomført) 40 000 

Små-sponsorer (Affinion, Sunmaid, Insula, Hosle 

elektro, Konsertsystemer, Weidhertz, Sømhuset, 

Privatmegleren) 81 000 

Prosjekt «Anders og Eilert» 650 000 

Sum bekreftede, ikke innbetalte 796 000 



Finansiering og drift år 0-5 (og videre) 

Fokus til nå har vært på innsamlingsaksjonen, og det gjenstår et arbeid med den videre økonomien i prosjektet.  

 

For å få et bilde på finansiering og drift, følger et oppsett med noen forutsetninger (en del av disse er ikke avklart):  

 

Finansiering 

- Totalkostnad på 30.800.000,- 

- Kommunalt tilskudd på 5.110.000,- 

- Full mva kompensasjon 6.160.000,- 

- Spillemidler (inkl 15% tillegg som presskommune, forventes videreført) 11.730.000,- 

- 4 års etterslep på utbetaling av spillemidlene 

- Innsamling av totalt 7.800.000,- før byggestart 

 

Drift 

- Årlig driftskostnad 1.000.000,- 

- Årlig driftsstøtte fra Bærum kommune 100.000,- 

- Rentesats på lån 6% 

- Årlig avsetning til framtidig vedlikehold (2%) 650.000,- 

- Årlig økt medlemskontingent, avsatt til drift av anlegget 360.000,- 

- Fordeling driftskostnader mellom fotball og bandy: 25/75 % 

- Antall fotballspillere: 1350 

- Antall bandyspillere: 250 



Finansiering og drift år 0-5 (og videre) 




