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Hovedstyremøte  
Torsdag 21/5-15 kl. 2000 – Fredag 22/5-15 kl. 01.00 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

26 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

27 Nye websider Sverre 

28 Anleggsutvalgets rapport kunstgress / is på Hosle Jon Olav 

29 Videre prosess kunstgress / is Skule 

30 Status øvrig anleggsutvikling Sverre 

31 Eventuelt Skule, Sverre 
 

 
 
Innkalt:  
 
Hovedstyret 
Skule, Jon Olav, Rune, Siw, Lars, Anders 
 
Administrasjonen 
Sverre 
 
Idrettene 
Erik (bandy), Helge (hopp), Rolf (hopp), Cathrine (baseball), Aksel (håndball), Eilert (langrenn), Kay 
(fotball). 
Forfall: ØHIL alpin 
 
Kalender:  
 
14.06 kl. 1900 på klubbhuset 
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Møtedato 21.05.2015 

 

Saksnummer 26 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (07.05.2015) foreligger på www.ohil.no.  
 
Sakspapirer til møtet 21.05 er utsendt på mail. 
 

Vedtak:  
 
Innkalling til møte 21.05 og protokoll fra møte 07.05 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 21.05.2015 

 

Saksnummer 27 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Nye websider 

Orientering:  
 
Vi har den siste tiden jobbet med utvikling av nye websider i samarbeid med Programigos. 
Administrasjonen fikk opplæring i bruken av den nye løsningen 20.05.  
 
Det er opprettet et rettighetshierarki: Administrasjon – Idrett – Treningsgrupper/lag. Lag/grupper har egne 
sider, idrettene har hver sin hovedside og klubben har en hovedside/forside. 
 
Det vil bli gitt kursing/laget manualer for bruken, som sendes ut til alle som skal bruke websidene.  
 
Det nye systemet gjør publisering langt enklere, og det forventes at alle idrettene opprettholder oppdatert 
informasjon på all «statisk informasjon». I oppstarten vil administrasjonen bistå med slik publisering. Gisle 
Olstad vil være hovedkontakt for webside utviklingen fram til sommeren.  
 
Det gjenstår noen småting med designet, med mye er klart. Foreløpig løsning ligger her: 
 
http://ohil2015.programigos.no  
 
Målsetningen er å ha oppdatert alt innhold på ny webløsning innen 01.09.2015. Mye av overføringen fra 
gammel til ny løsning må idrettene selv ta ansvaret for. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Kommunikasjon tas opp som egen sak i et av de kommende styremøtene. Herunder vurdering om ØHIL 
skal ha faste rutiner for utsending av nyhetsbrev. 
 
Det er et ønske om at ØHILs websider hele tiden skal ha oppdatert, klubbrelatert innhold. Spesielt er den 
statiske informasjonen om styrer, kontaktpersoner og planer vesentlig.   

 
 

http://ohil2015.programigos.no/
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Møtedato 21.05.2015 

 

Saksnummer 28 

Saksbehandler Jon Olav 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Anleggsutvalgets rapport kunstgress / is på Hosle  

Orientering:  
 
Anleggsutvalget hadde sitt siste møte 18.05. Den ferdige rapporten ble sendt ut til hovedstyret, 
anleggsutvalget og lederne av ØHILs undergrupper 19.05.  
 
Den foreløpige rapporten ble forelagt hovedstyret 07.05, og Jon Olav gikk i møtet 21.05 gjennom de 
justeringene som var gjort siden den gang. I hovedsak gjelder dette oppdaterte tall på et kunstisprosjekt, 
samt oppdaterte risikovurderinger. Nytt i den siste rapporten, var også en finansieringsplan knyttet til en to-
faset gjennomføring av kunstisprosjektet.  
 
Det var ingen bemerkninger fra møtedeltakerne til den endelige rapporten.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret berømmet, i likhet med alle representantene fra idrettene arbeidet som er gjort, og mener at 
rapporten gir et godt grunnlag for behandling av sak 29.  
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Møtedato 21.05.2015 

 

Saksnummer 29 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Videre prosess kunstgress / is på Hosle 

Bakgrunn:  
 
Alle idrettene gikk kort gjennom sine innstillinger til de ulike alternativer som var forelagt etter 
Anleggsutvalgets rapport. Det var ikke mulig med en felles innstilling fra anleggsutvalget. Hver av ØHILs 
idretter ble derfor bedt om gi sitt innspill til følgende 3 alternativer: 
 

1) Videre planlegging av kunstgressbane med kunstisanlegg på Hoslebanen 

2) Gjennomføre prosjekt for kunstgressdekke på Hoslebanen med naturis i 2016 

3) Beholde banen som grusbane med bruk som i dag 
 
Skjematisk oversikt over idrettenes (første-)prioriterte tilbakemeldinger: 

 
 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Annet 

Alpin    X* 

Bandy X    

Fotball  X   

Hopp/kombinert  X   

Håndball  X   

Langrenn   X  

Softball/baseball   X  
 

* Gruppen vår har tillit til at styret og administrasjonen gjør de riktige valgene for å opprettholde 

den gode aktiviteten i klubben, Jan-Eirik Vestnes, ØHIL Alpin 
 

Vedtak: 
 
Vedtak i saken ble utsatt til avgjørelse i eget møte, der kun Hovedstyret er til stede. 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 21.05.2015 

 

Saksnummer 30 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status øvrig anleggsutvikling 

Orientering:  
 
«Fase 1» av rehabiliteringen er ferdig, og gjennomført innenfor budsjett med unntak av ekstra-arbeid som 
er forelagt styret. Ingen vesentlige arbeider/kostnader er påført etter forrige utsending av regnskap. 
 
I neste uke kommer en rørlegger på befaring, som var med på å sette opp det opprinnelige dusjanlegget. 
Vi håper på å få svar på hva som trengs å gjøres for å utbedre dusjene på en mest mulig kostnadseffektiv 
måte. Hovedproblemet er at det nesten ikke kommer vann ut av dusjene. Om utbedring kan skje uten å rive 
ned veggene er usikkert. 
 
Pondus er forespurt om å påta seg malearbeider i garderobefløyen, og vi håper at det lar seg gjennomføre 
før sommeren. 
 
Byggesaken om tilbygget på klubbhuset og utvidelsen av garasjen er sendt kommunen for 2 måneder 
siden, og det arbeides med saken i kommunen. Det er ingen innsigelser fra «Vei og trafikk», mens «Vann 
og avløp» viser til rør i bakken der bygget er tenkt bygget. Opak mener dette kan løses, men at det vil 
kreve noen ekstra kostnader (dette er ikke estimert).  
 
Det kom to nabomerknader til prosjektet, som begge bar preg av en «helhelts tenkning» rundt utviklingen 
av Hosle idrettspark, ikke konkret til byggeprosjektene. Sverre inviterte naboene til å ta kontakt for et møte 
om dette, men ingen henvendelse om dette er kommet. 
 
Det er fortsatt uklart når vi kan forvente en ferdig behandling av saken, og når arbeidet med 
anbudsgrunnlaget kan iverksettes. 
 
På Jarmyra nærmer det seg ferdigstillelse av det nye barnehagebygget. På grunn av rekkefølgen på 
delprosjektene, skal barnehagen benytte en del av Jarmyra (busjen nærmest Tjernsrud) som midlertidig 
barnehage i juni. De skal da sette opp et stort telt. Sverre og Bærum kommune har vært på befaring og gitt 
OK til dette. Området blir ikke benyttet av ØHIL fotball eller andre av våre aktiviteter. Bakgrunnen for dette 
er at rivingen av det gamle klubbhuset og garasjen må skje før ferdigstilling av det nye bygget (juli) for 
bygging av ny adkomstvei.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Denne saken ble ikke behandlet, og er overført til sakslisten på neste ordinære styremøte (14.06.2015). 



  

 7 

 
 

Møtedato 21.05.2015 

 

Saksnummer 31 

Saksbehandler Skule, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt: 
 
Ingen saker ble behandlet. 

Styrets bemerkninger: 
 

 

 

  
 


