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Hovedstyremøte  
Torsdag 21.01.16 kl. 19.30-22.30 på Jarmyra 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Omvisning Jar Idrettsbarnehage Sverre 

2 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

3 Status økonomi Siw/Sverre 

4 Bandy, ismaskin og garasje Anders 

5 Revisjon av Anleggsutvalgets mandat Jon Olav 

6 Status Hoslebakken Sverre 

7 Status Eikeli kunstgress/hall Sverre 

8 Hosle kunstis Jon Olav, Petter Breistøl 

9 Status utbygging Hosle klubbhus/garasje Sverre 

10 Status ansettelser Sverre 

11 Hovedstyrets målsetninger 2016 Skule 

12 Strategisamling 2016 Skule 

13 Forberedelser til årsmøtet Sverre 

14 Eventuelt Skule 
 

 
 
Innkalt: 
Skule, Jon Olav, Rune, Anders, Siw, Lars, Monica 
Forfall: Anders 
 
Invitert: 
Lederne av ØHILs undergrupper 
Fra idrettene: Michael Østgaard (bandy) 
 
Kalender: 
 
Torsdag 18. februar kl. 19.30 (regnskap 2015, budsjett 2016) 
Årsmøte: Torsdag 10. mars 19.00 
Søndag 17. april (strategisamling, kl. 1000-1400) 
Torsdag 28. april kl. 19.30 
Torsdag 16. juni kl. 19.30 
Torsdag 8. september kl. 19.30 
Torsdag 24. november kl. 19.30 
Torsdag 8. desember kl. 19.30 (budsjett) 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Omvisning Jar Idrettsbarnehage 

Orientering:  
 
Det gamle klubbhuset til ØB har vært lite brukt av klubben, og trengte en vesentlig rehabilitering. Etter en 
lang prosess med Bærum kommune, knyttet til omregulering/eierforhold, fikk ØHIL anledning til å gå i 
dialog med aktuelle samarbeidspartnere om et nytt barnehagebygg, som ivaretok ØHILs behov.  
 
Et samarbeid med AS Idrettsbarnehage ble inngått raskt, og en intensjonsavtale ble skrevet. Klubbens 
inngang var at vi ønsker å være et idrettslag, og ikke en utbygger, så alt ansvar for prosjektering, søknader 
og bygging har ligget hos vår samarbeidspartner. Andre steder, for eksempel på Haslum, har de en modell 
der klubben har stått ansvarlig, og står som eier av bygget, og barnehagen leier lokalene. Vi ønsket ikke 
dette, derfor ble det i en egen avtale med Bærum kommune foretatt en endring i festeavtalen. Denne ble 
overtatt av AS Idrettsbarnehage, men med en tinglyst bruksrett for ØHIL.  
 
I praksis betyr dette at vi ikke har hatt noen kostnader knyttet til prosjektet, vi har fått forbedrede fasiliteter 
og tinglyst bruksrett til våre deler avbygget. Vi var også delaktige i planleggingen av utforming av bygget og 
området. Det nye barnehagebygget sto klart til åpning 3. august 2015. 
 
Alle dager i uken disponerer ØHIL 2 spillergarderober, en dommergarderobe, et lager og en liten gymsal. 
Når klubben har arrangementer på Jarmyra, vil vi også få låne deler av bygget etter behov, inkludert et 
storkjøkken. 
 
Vi deler noe av driftskostnadene på bygget. Vi har fått opprettholdt en månedlig leieavtale (som inntil det 
nye bygget kom på plass) og vår andel av felleskostnader trekkes fra dette. Disse felleskostnadene skal 
ikke overskride det faste leiebeløpet, slik at klubben vil aldri risikere å ha driftskostnader på dette bygget. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret er svært fornøyd med bygget, og fasilitetene ØHIL disponerer. 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (03.12.2016) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret. 
 
Sakspapirer til møtet 21.01.2016 er sendt ut i forkant. 
 
Hovedstyret hadde et mailmøte vedr bandygruppas prosjekt rundt ismaskin og oppgradering av garasje. 
Denne behandlingen av saken vil knyttes til sak 4-2016. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 03.12.2015 og innkallingen til møtet 21.01.2016 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Etterord: Protokoll fra sak 85 og 86 er ferdigstilt og sendt hovedstyret for godkjenning 26.01.2016. 
 

 
  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Siw, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status økonomi 

Orientering: 
 
Vedlagt sakspapirene er rapporten pr november 2015.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning, med følgende innspill for bedre styring: 
 

- Regnskapsrapporter med periodisering skjer direkte 
- Balanseføring av varebeholdning kvartalsvis for å ha et samsvar mellom varekostnad og lagerverdi 

 
Etterord: Sverre har gitt beskjed om dette til regnskapsfører 
Etterord: Sverre har sendt beskjed til idrettene om at regnskap 2015 og budsjett 2016 endelig skal 
behandles i hovedstyret 18. februar. 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Anders 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Bandy; ismaskin og garasje 

Bakgrunn:  
 
Deler av hovedstyret (Skule, Jon Olav, Anders), daglig leder og bandystyret har avtalt et møte 25.01.2016 kl. 
21.00 for å gå gjennom saken.  
 
Klubbens fullmaktsstruktur og regnskapsprinsipper vil bli gjennomgått, samt et oppdatert regnskap for prosjektet 
og en plan for nedbetaling.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Bandy bes å sjekke vedlikeholdskostnader på ismaskin, slik at dette gjenspeiles riktig i budsjettet. 
 
Etterord: Protokoll fra «mail-møte» 17.12.2015 og fra møte med ØHIL Bandy 25.01.2016 er ettersendt 
styret 26.01.2016. 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 5 

Saksbehandler Jon Olav 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Revisjon av Anleggsutvalgets mandat 

Bakgrunn:  
 
Basert på diskusjoner i AU foreslås mandatet til AU oppdatert på følgende punkt: 
 
Gammel tekst: 
 
Melde forslag til hovedstyre for anleggsutvikling for vedtak ved følgende milepæler. 

o Før utredningsarbeid igangsettes 

o Før endelig gjennomføringsbeslutning 

Forslag til ny tekst: 

 
Melde forslag til hovedstyre for anleggsutvikling for vedtak ved følgende milepæler. 

o Før utredningsarbeid igangsettes 

o Før innmelding av anleggsutviklingssak til BIR 

o Før endelig gjennomføringsbeslutning 

Se vedlagt revidert mandat for fullstendig mandat tekst. 
 
Forslaget fremmes da AU mener det vil være riktig at hovedstyret beslutter at anleggsutviklingsprosjekter skal 
sendes inn til BIR. 
 

Vedtak:  
 
Forslag til oppdatert mandat for Anleggsutvalget godkjennes.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 6 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status Hoslebakken  

Orientering: 
 
Det meste av arbeidet i ovarennet er ferdig, inkludert porselensspor. Med den milde vinteren vi hadde før jul, var 
planen å få bakken klar som «vinterbakke» denne sesongen.  
 
Kay Prytz og hoppgruppen formet profilen i unnarennet i desember, og vi fikk tilkjørt pukk for den siste 
finpussen. Denne ble levert 23. desember og ble liggende over jul, noe som medførte at haugen ble 
gjennomfrossen. Dette betyr trolig at drømmen om en vinterbakke utsettes til neste år.  
 
Når snøen går, vil arbeidet med bakken fortsette. Dette er en helårsbakke, så plasten til unnarennet skal 
monteres før bakken endelig kan åpnes. Det er søkt om spillemidler til prosjektet, og fristen for ferdigstillelse, 
inkl revidert regnskap, må være klart 31.05.2016. Revisjonen kan gjøres «internt» og Oddvar Vanberg har tatt 
på seg oppdraget.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ønsker at prosjektet ferdigstilles så raskt som mulig. 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 7 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status Eikeli kunstgress/hall 

Orientering:  
 
ØHIL vedtok å søke om og «flytte» kunstgressprosjektet fra Hosle til Eikeli, etter det ekstraordinære 
årsmøtet i august. Vi fikk positive signaler om dette både fra Bærum kommune og Bærum idrettsråd. 
 
I ettertid fikk vi en tilbakemelding om å holde igjen prosjektet, basert på fylkeskommunale planer om å 
bygge en hall ved Eikeli videregående skole.  
 
Vi har fått tilgang til fylkeskommunens planer. Det er et prekært behov for å utvide antall elevplasser ved 
Eikeli skole, og for å få muligheten til dette, trengs det mer hall-kapasitet. I fylkeskommunens planer, er det 
planlagt å ferdigstille en utbygging av skole og hall høsten 2019.  
 
Dette betyr at det ikke vil bli bygget en kunstgressbane på Eikeli i 2016. Vi er avhengige av den 
fylkeskommunale prosessen. Fylket og kommunen har en dialog om området, og vi har meldt vår interesse 
til å være med til begge parter. Det positive her er at vi er «på banen», og alle vet om våre planer, slik at 
det blir hensyntatt dersom det er mulig.  
 
Et hallprosjekt på Eikeli er også svært interessant for vårt behov for hall, spesielt for håndballgruppa. ØHIL 
håndball har laget en skisse til utvidelse på Hosletoppen basert på sine behov, men dersom vi får tilgang til 
en hall på Eikeli, finansiert av fylke/kommune, vil et prosjekt på Hosletoppen være mindre interessant. Vi 
har meldt inn vår interesse til fylke/kommune om at vi ønsker tilgang til en evt ny hall, og har meldt at vi kan 
påta oss et driftsansvar.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ønsker at fotballgruppa og administrasjonen jobber videre for å få bygget kunstgressbanen så raskt 
som mulig.  
 
Sverre lager en logg på hendelser i denne prosessen. 
 
Etterord: Loggen er sendt HS 26.01.2016. 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 8 

Saksbehandler Jon Olav, Petter Breistøl 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Hosle kunstis 

Orientering:  
 
Det henvises til sak 78 i HS møtet den 3.12 der det informeres om at « Bandy etablerer underlag til HS for 
beslutning om eventuell utredning av kunstis på Hoslebanen. Kommer opp til behandling i HS når AU har 
behandlet underlaget.» 
 
Videre henvises det til AU møtereferat fra møte den 19.11.15, sak 7/5, angående kunstisbane på Hoslebanen. 
 
I møtet i anleggsutvalget 14.01.2016, presenterte ØHIL bandy, ved Petter Breistøl, bandygruppas forslag til « 
Beslutningsunderlag for igangsetting av utredningsarbeid for anleggsutviklingsprosjektet  
- Etablering av kunstis på Hoslebanen for idretten Bandy.» 
 
I dette underlaget var det også lagt inn en setning om at prosjektet skulle inneholde kunstgress. Som det 
fremgår av AU møtereferat og HS protokoll har ikke bandy tidligere i prosessen diskutert eller ytret ønske om et 
felles prosjekt mellom bandy og fotball. Beslutningsunderlaget som ble presentert inneholdt kun analyser og 
underlag for en kunstisbane og ikke en kunstgressbane. 
 
Basert på underlagets innhold og tidligere diskusjoner i AU anbefalte AU leder at utredningsprosjektet ble 
fremmet for hovedstyret som et kunstisprosjekt. Bandys representant støttet dette.  
 
Et slikt kunstisanlegg vil berøre langrennsgruppas muligheter til å drive barmarkstrening på Hosle grus fra ca 
15.10 til snø-sesongen starter. Langrennsgruppa var ikke representert på AU møte den 14.01, og bandy er bedt 
om å innhente langrennsgruppas kommentar og innarbeide denne i vedlagt beslutningsunderlag. Pr. nå er det 
ikke avklart om notatet med beslutningsunderlag vil inneholde denne avklaringen.   
 
For videre informasjon om prosjektforslaget henvises det til vedlagt notat utarbeidet etter malen som er etablert. 
 

Vedtak: 
 
På bakgrunn av notatet «Beslutningsunderlag for igangsetting av utredningsarbeid for 
anleggsutviklingsprosjektet - Etablering av kunstis på Hoslebanen for idretten Bandy» gir hovedstyret  ØHIL 
bandy grønt lys for å iverksette utredningsarbeidet. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Tilslutning fra Langrenn til prosjektet legges (bekreftet på mail, orientert om i møtet) legges inn i 
orienteringen.  
 
Det presiseres at kontakt med eksterne aktører skal gå via daglig leder, i samarbeid med prosjektledelse fra 
ØHIL bandy. 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 9 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status utbygging Hosle klubbhus/garasje 

Orientering: 
 
Jan Bakken og Sverre skal ha et nytt møte med Opak onsdag ettermiddag. En oppsummering fra møtet vil 
bli gitt. Målsetningen er å finne fram til en forenklet løsning på prosjektet, slik at det blir i tråd med 
kostnadsoverslaget som ble gitt for et år siden.  
 
På bakgrunn av mangel på kontorplasser, har Sverre et forslag om å bygge inn «vindfanget» ved 
hovedinngangen. En mulig inkludering av sliperommet er aktuelt. Dette vil gi plass til kontorpulter, og vil ha 
en lav kostnadsramme. Dersom det IKKE blir aktuelt å fullføre den «store» utbyggingen, vil dette trolig 
være noe vi også kan få støtte til fra kommunale midler/spillemidler, ved en omgjøring av søknaden. Sverre 
ønsker uansett hovedstyrets støtte til å kartlegge kostnader og muligheter ved en slik løsning. Sverre vil ta 
kontakt med en brannrådgiver for å sjekke om branndøren til fløy B kan fjernes/flyttes.  
 
ØHIL bandy har søkt om, og fått innvilget en støtte på 180.000,- til innbytterbokser og speakerbod på 
Hoslebanen. Etter avtale i AU, vil de legge fram et forslag (i samarbeid med Sverre) om dette kan 
kombineres med den planlagte utvidelsen av garasjen. Det vil i så fall kreve en omgjøring av 
byggesøknaden, da dette «bygget» må plasseres sentralt ved grusbanen/bandybanen. Tanken er at 
garasje-behovet kan innlemmes her. Vi vil trolig ikke få anledning til å gjøre begge disse utvidelsene, så vi 
vil se etter en best mulig løsning praktisk og økonomisk, som dekker alle behov. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Monica ønsker anbudsgrunnlaget tilsendt (gjort 26.01.2016) 
 
Styret ønsker framdrift i prosjektet. Arbeidsforholdene til de ansatte i ØHIL må sikres i løpet av dette året.  

- Nye runder med forenklet anbudsgrunnlag sendes ut til flere 
- Dersom dette ikke fører fram, vurderes andre løsninger 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 10 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status ansettelser 

Orientering:  
 
Administrativ leder i ØHIL Fotball er ansatt. Kirsten Vanberg starter opp 1. februar. Sverre har utarbeidet en 
modell for ansvarsfordeling mellom Kirsten og Georg (sportslig ansvarlig), som også inkluderer Herman 
Berg, Dag Horn og Kjell Eivind Anderdal (med mindre avtaler og definert sportslig ansvar). Modellen er 
vedlagt sakspapirene.  
 
Prosessen om å ansette en Idrettskoordinator er utsatt, men igangsettes nå. Bakgrunnen for at dette ikke 
er gjort er flere; blant annet mangel på kontorplasser, mangel på sportslige planer og organisering av 
undergruppene (dette kommer på plass etter 1. april), samt at de viktigste løpende oppgavene til denne 
rollen er godt dekket dette halvåret via Vilde Tjønn (ansvarlig for idrettsskolen) og Ingunn Berger Sæther 
(ansvarlig for utstyrshåndtering). 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ønsker framdrift i forhold til ansettelse av Idrettskoordinatoren. 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 11 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Hovedstyrets målsetninger 2016 

Bakgrunn:  
 
Hovedstyret vil gjennom året få ulike saker til behandling, men utover dette er det viktig at klubbens øverste 
organ mellom årsmøtene har noen utviklingsmål, på vegne av klubben.  
 
Saken er ikke forberedt til dette møtet, og muligens skal ikke målsetningene settes før strategisamlingen 
(medio april) er gjennomført.  
 

Vedtak:  
 
Endelige målsetninger settes etter at det nye styret er valgt på årsmøtet i mars.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Skule har med seg noen innspill som han ønsker HS skal prioritere: 
 

- Etablere Idrettsutvalget som det viktigste organet i klubben 
- Lande klubbhusprosjektet 
- Forbedre prosesser knyttet til samarbeidet mellom styret, administrasjonen og idrettene 
- Gjennomføre en god strategisamling 
- Revitaliseres ØHILiaden 
- Etablere et inntektsutvalg 
- Bygge ØHIL som EN klubb 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 12 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Strategisamling 2016 

Orientering: 
 
Fra protokollen 03.12.2015: 
 
Strategisamling 2016 foreslås til søndag 17. april. Foreløpig skisse til agenda:  

- «Fordi det er gøy!» 
- «Flest mulig, lengst mulig!» 
- Revisjon av visjon, misjon og målsetninger som ble satt i 2007 
- Forslag om at samlingen i sin helhet diskuterer «Flest mulig, lengst mulig» / «Vi satser på alle» 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Anders, Rune og Skule avtaler en videre prosess og er ansvarlige for samlingen. Hovedstyret informeres. 
 
Sverre informerer lederne av idrettene om dato (gjort 26.01.2016) 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 13 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Forberedelser til årsmøtet 

Orientering:  
 
Sverre har utarbeidet et forslag til plan fram mot årsmøtet 2016 (vedlagt). Årsmøtet avholdes torsdag 10. 
mars.  
 
Saker som skal behandles, utover de faste punktene på agendaen: 
 

- Vedtektsendringer (krav fra NIF) 
- HS forslag til valg 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Jon Olav og Lars går ut styret.  
 
Innspill fra hovedstyret til valgkomitéen: Det er viktig med en god kjønnsbalanse, og ønskelig med en 
spredning i geografisk og idrettslig tilknytning, 
 
Skule holder i en mail-diskusjon om hva styret ønsker av roller til styret.  
 
Monica er innstilt på å overta rollen til Lars, som trekker seg, altså som fast styremedlem i ett år. Rune 
signaliserer at han er positiv til en forespørsel om gjenvalg. 
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Møtedato 21.01.2016 

 

Saksnummer 14 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 

- Påminnelse til hovedstyret om å sende et profilbilde for bruk på www.ohil.no 
- Skule, Tom (fotball) og Sverre har hatt en møte med naboene til DNB arena, for å jobbe for et godt 

samarbeid. Dette er spesielt knyttet til sikkerhet, orden/vedlikehold/sanitære forhold og lysstyring. 
 

 

Styrets bemerkninger: 
 

 
 

http://www.ohil.no/

