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Saksliste hovedstyremøte torsdag 12.01.11 

 
 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
120111-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 
120111-01 Foreløpig regnskap pr 31.12.2010 Pål, Hanne, Sverre 
120111-02 Budsjett 2011 Pål, Sverre 
120111-03 Tilskuddsordninger Sverre 
120111-04 Årsmøte, ansvarsoppgaver Sverre 
120111-05 Årsmøtet, status gjenvalg Sigurd 
120111-06 Idrettsutvalget Sverre 
120111-07 Barnehage Jarmyra, status Sverre 
120111-08 Forlengelse av leieavtale med Hosle 

barnehage 
Sverre 

120111-09 Ny utstyrsavtale Sverre 
120111-10 Orientering fra administrasjonen Hanne, Sverre 

 

 
Deltagere: 
 
Sigurd 
Nikki 
Maj 
Pål P 
 
Fra undergruppene:  
 
Skule (langrenn) 
 
Fra administrasjonen:  
 
Hanne 
Sverre 
 
 
Forfall: 
 
Philip 
Vivian 
Terje 
Pål A* 
Jan 
 
 
Kalender: 
 
Siste styremøte for dette styret: Torsdag 17. februar kl. 1800.
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Møtedato 12.01.2011 

 

Saksnummer 120111-00 
Saksbehandler Sigurd 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 
Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte foreligger på www.ohil.no. Invitasjon og påminnelse, samt 
sakspapirer til styremøtet er sendt pr mail. 
 
Vedtak:  
 
Protokoll fra møte 25.11.2010 er godkjent. 
Innkalling til møte 12.01.2011 er godkjent. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
Med kun 4 styremedlemmer til stede på møtet, gis øvrige medlemmer mulighet til å komme med 
innspill til de vedtakene som ble gjort, slik at en eventuell ny behanding vurderes. 

 

http://www.ohil.no/
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Møtedato 12.01.2011 

 

Saksnummer 120111-01 
Saksbehandler Pål, Hanne, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Foreløpig regnskap pr 31.12.2010 
Orientering:  
 
Foreløpig regnskap pr 31.12.2011 er vedlagt. Det vil bli noen omposteringer og justeringer før 
regnskapet skal revideres.  
Styrets bemerkninger: 
 
Informasjonen om det foreløpige regnskapet ble tatt til etterretning. Det er positivt at Bandy i 2010 
går ut med et positivt resultat og at den økonomiske styringen nå ser ut til å fungere bra.  
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Møtedato 12.01.2011 

 

Saksnummer 120111-02 
Saksbehandler Pål, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Budsjett 2011 
Bakgrunn:  
 
Budsjettet skal vedtas på Årsmøtet som avholdes 2. mars. Forslag til budsjett for Hovedstyret ble 
gjennomgått.  
Vedtak: 
 
Budsjettet vedtas slik det er lagt fram. 
Styrets bemerkninger: 
 
Det er ønskelig med en aksjon på antallet familiemedlemskap. Dette bør gjøres i forbindelse med 
utsendingen av årets medlemskontingenter.  
 
Budsjettposten 7601 ”Annen støtte undergrupper” er redusert til 50.000,-. Det legges opp til å 
kunne søke om opptil 25.000,- to ganger i året. Nytt hovedstyre setter opp premissene for 
søknader, men disse bør inneholde  

 Sportslige kriterier/ambisjonsnivåer (enkeltutøvere/grupper) 
 Viktige breddeformål for forbedring av det sportslige tilbudet i ØHIL 
 Kompetanseutvikling som kan gjøre klubb/grupper bedre 
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Møtedato 12.01.2011 

 

Saksnummer 120111-03 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Tilskuddsordninger 
Bakgrunn:  
 
Klubben får tilskudd fra det offentlige gjennom kommunale tilskudd, momskompensasjon og 
Grasrotandelen.  
 
Det offentlige tilskuddet gis pr hode/aktive og varierer noe fra år til år. ØHIL har tilført alle disse 
midlene til undergruppene, uten avkorting.  
 
Momskompensasjonen (174.809,- i 2010) ble tilført HS. 
 
For Grasrotandelen, har undergruppene fått muligheten til å verve nye givere i en bestemt 
periode, og få et tilskudd for hver nye giver tilsvarende gjennomsnittet for hver giver. I 2010 ga 
474 givere hver en grasrotandel 242 kroner, totalt 114.629,-. Etter at disse vervekampanjene er 
blitt kompensert, får Hovedstyret 25% og resten fordeles etter antall hoder/aktive i idrettene. 
 
Hovedstyret har gått med et lite underskudd de siste to årene. For at Hovedstyret skal kunne 
bevilge tiltak for klubbutvikling er det nødvendig med en viss kapital.  
Vedtak: 
 
Av de offentlige tilskuddene, beholder Hovedstyret 10%. For øvrig videreføres ordningen med et 
grunnbeløp på 10.000,- pr idrett og deretter fordeles resten av midlene etter antall hoder/aktive. 
 
Momskompensasjonen beholdes av Hovedstyret. 
 
Ordningen med tilskudd til undergruppene som verver nye Grasrotgivere videreføres, det samme 
gjør ordningen med øvrig fordeling av midlene. Men det settes et fast løp pr. 325,- pr nye 
Grasrotgiver. 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 12.01.2011 

 

Saksnummer 120111-04 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Årsmøtet, ansvarsoppgaver 
Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er oppgaver knyttet til Årsmøtet, som avholdes på klubbhuset på Hosle 2. 
mars. 
Styrets bemerkninger: 
 
På sakslisten må: 

 Endring av medlemskontingent 
 Vedtektsendring knyttet til Årsmøte-dato 
 Fullmakt til undergrupper om å velge representanter til diverse møter på vegne av 
klubben/idretten 
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Møtedato 12.01.2011 

 

Saksnummer 120111-05 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Årsmøtet, status gjenvalg 
Orientering:  
 
Sigurd og Sverre hadde møte med valgkomitéen 12. januar og i forkant av dette er det viktig med 
en oversikt over de i styret som ønsker å være med videre. Informasjon om styremedlemmenes 
tanker for neste periode ble formidlet.  
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 12.01.2011 

 

Saksnummer 120111-06 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Idrettsutvalget 
Bakgrunn:  
 
Idrettsutvalget er et forum der klubbens idretter er representert, og der felles utfordringer kan tas 
opp til diskusjon. Opprinnelig var det tenkt å ha møter i forbindelse med overgangene mellom 
sommer og vinteridrettene (vår/høst). Det er ønskelig med en diskusjon rundt dette forumet.  

Vedtak: 
 
Det legges opp til et trener/ledermøte hvert halvår. Nestleder står for å koordinere dette arbeidet.  
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 12.01.2011 

 

Saksnummer 120111-07 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Barnehage Jarmyra, status 
Orientering:  
 
Det er fortsatt en prosess rundt en evt ny barnehage i klubbhuset vårt på Jarmyra. 
Idrettsbarnehagen AS kjører prosessen med ulike instanser, knyttet til hva som er av muligheter. 
Et ”gjennombrudd” for prosjektet kom i forrige uke, da Statens Vegvesen ikke sa seg motvillig til 
en omlegging av den planlagte veien foran klubbhuset, som var nødvendig for størrelsen på 
utearealet.  
 
Det ventes nå på en prinsippvurdering fra kommunen, før reguleringsarbeidet og tegning av 
barnehagen kan settes i gang. 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 12.01.2011 

 

Saksnummer 120111-08 
Saksbehandler Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Forlengelse av leieavtale med Hosle barnehage 
Bakgrunn:  
 
Leie avtalen med Bærum kommune/Hosle barnehage går ut til sommeren. Utleien gir oss 
inntekter på ca 270.000,- pr år. For leietaker er det sannsynligvis et ønske om å forlenge 
leiekontrakten, men da for ett år av gangen. Bakgrunnen for dette er at barnehagedekningen 
begynner å bli god i vårt område. 
Vedtak: 
 
ØHIL ønsker å videreføre leieavtalen. 
 
Vi øker beløpet for å leie klubbhuset til kr. 3.000,- til private arrangementer i helgene.  

 
Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 12.01.2011 

 

Saksnummer 120111-10 
Saksbehandler Hanne, Sverre 
Type sak Orientering / Beslutning 
Saksnavn Orientering fra administrasjonen 
Orientering:  
 

 
Styrets bemerkninger: 
 
 
 


