
 
Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

 1 

 
Hovedstyremøte  
Onsdag 02.09.15 kl. 20.30 – 22.45 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

46 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

47 Avslutning ekstraordinært årsmøte, prosess 
videre 

Skule 

48 Status økonomi Siw, Sverre 

49 Status nye websider Sverre 

50 Eventuelt Skule 

 

51 Møteplan fram mot årsmøte i februar 2016 Skule 

52 - Ikke offentlig - Sverre 
 

 
 
Innkalt: 

Skule, Jon Olav, Rune, Anders, Siw, Lars, Sverre 
Forfall: ingen 
 
Invitert: 

Lederne av ØHILs undergrupper 
Oppmøte: Eilert (langrenn), alpin (Jan-Eirik) 
 
Kalender: 
 
Torsdag 22.oktober, kl. 19.30 
Torsdag 3. desember kl. 19.30 
Torsdag 21. januar kl. 19.30 
Torsdag 18. februar kl. 19.30 
Årsmøte: Torsdag 10. mars 19.00 
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Møtedato 02.09.2015 

 

Saksnummer 46 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (16.06.2015) foreligger på www.ohil.no og er sendt ut på mail. 
 
Sakspapirer til møtet 02.09.2015 er ikke sendt ut i forkant, på grunn av kort varsel. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 16.06.2015 og innkallingen til møtet 02.09.2015 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 02.09.2015 

 

Saksnummer 47 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Avslutning ekstraordinært årsmøte, prosess videre 

Bakgrunn:  
 
Informasjonsmøte (25 deltagere inkl styret) ble gjennomført søndag 23.08.2015. 
Ekstraordinært årsmøte (209 stemmeberettigede) ble gjennomført torsdag 27.08.2015 
 
Det ble ikke noe flertall for de to alternativene som ble forelagt om utvikling av Hoslebanen. 
 

Vedtak: 
 
Hovedstyret forfatter et brev som sendes til Bærum kommune og Bærum idrettsråd, der søknaden trekkes, 
og klubben frasier seg spillemidler som er satt av til prosjektet. 
 
Hovedstyret sender en tilbakemelding til lederne av idrettene i forkant av dette brevet. Skule sender et 
forslag til sirkulasjon i hovedstyret.  
 
Prosjektet med utvidelsen av klubbhuset går videre.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

Det er viktig at anleggsutvalget jobber videre med anleggsutviklingen i ØHIL. Prosessen rundt utvikling av 
Hosle grus viste engasjement hos alle idrettene i klubben, også de som ikke selv ville få direkte nytte av 
anlegget. Alle idrettene oppfordres til å vise tilsvarende engasjement for framtidige prosjekter for alle 
idretter i klubben. 
 
Etterord: Det vedtatte brevet om å trekke søknaden er ikke sendt. Vedtaket ble omgjort i styremøtet 
22.10.2015 (sak 69). 
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Møtedato 02.09.2015 

 

Saksnummer 48 

Saksbehandler Siw, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status økonomi 

Orientering:  
 
Regnskapsrapporten pr juli var sendt ut pr mail og er vedlagt sakspapirene. 
 

Styrets bemerkninger: 

 
Regnskapet slik det er forlagt tas til etterretning og hovedstyret er tilfreds. 
 
Manglende tilbakemeldinger fra idrettenes økonomiansvarlige ble påpekt. Idrettene blir månedlig bedt om å 
kommentere vesentlige avvik fra budsjettet og kundefordringer. Sverre minner idrettene om dette.  
 
Selve strukturen i rapportene blir av enkelte idretter oppfattet som uoversiktlig, spesifikt knyttet til 
benevnelser som ikke er treffende for alle idretter. Administrasjonen ønsker tilbakemelding fra idrettene på 
dette, slik at det kan justeres best mulig.  
 
Dersom det er spørsmål knyttet til regnskapet og enkelte poster, ta kontakt med Hanne. Vi kan svare på 
det meste fra ØHIL-kontoret. Det var en oppfattelse av at noen idretter kviet seg for å spørre om detaljer til 
regnskapet, men vi ønsker slike spørsmål dersom noe er uklart. Det vi ikke finner ut av selv, tar vi videre 
med regnskapsfører. 
 
Det foreslås at de økonomiansvarlige i idrettene, økonomiansvarlig i hovedstyret, daglig leder og 
regnskapsfører møtes i løpet av høsten for en gjennomgang av regnskapet og budsjettprosessen for 2016. 
Siw holder i dette.  
 
Idrettene minnes på at hovedstyret i forbindelse med budsjettprosessen ønsker en oversikt over 
kostnadsnivået ved å drive idrett i ØHIL, og konkret hva som dekkes gjennom aktivitetsavgiften. 
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Møtedato 02.09.2015 

 

Saksnummer 49 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status nye websider  

Orientering:  
 
Nye websider ble lansert 01.09. Mange positive tilbakemeldinger de første dagene, spesielt knyttet til design. 
Innhold blir fylt på fortløpende.  
 
Den gamle web-løsningen blir liggende på old.ohil.no inntil videre.  
 
En kort analyse fra Google analytics viser at mer enn 50% av de som har vært inne på sidene har benyttet 
mobiltelefoner, noe som bekrefter at vi tok noen riktige valg i forhold til design/utforming.  
 

Styrets bemerkninger: 

 
Det er viktig at de nye websidene blir oppdatert så fort som mulig. Det åpnes for å hyre inn folk for å 
overføre informasjon fra gammel til ny løsning. 
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Møtedato 02.09.2015 

 

Saksnummer 50 

Saksbehandler Skule 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 

- Høstseminaret BIR, 23. – 24. oktober. Det er viktig at ØHIL er representert. Skule stiller og håper 
flere kan delta. Agenda er ikke klar, den sendes ut fra Sverre når den kommer. 

- @ohil.no – adresser; det er ønskelig at hver idrett betjener sin mail: idrett*@ohil.no . Det er denne 
mailadressen som benyttes i informasjonsmateriell for den enkelte idretten. 

 

Styrets bemerkninger: 

 
 

 
  

mailto:idrett*@ohil.no
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Møtedato 02.09.2015 

 

Saksnummer 51 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møteplan fram mot årsmøte i februar 2016 

Bakgrunn:  
 
Styremedlemmenes innspill til mulige møtedatoer var vedlagt sakspapirene. 
 

Vedtak: 
 
Torsdag 22.oktober, kl. 19.30 
Torsdag 3. desember kl. 19.30 
Torsdag 21. januar kl. 19.30 
Torsdag 18. februar kl. 19.30 
Årsmøte: Torsdag 10. mars 19.00 
 
Endringer kan forekomme. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 02.09.2015 

 

Saksnummer 52 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn - Ikke offentlig - 

 
 


