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Hovedstyremøte  
Tirsdag 09.10.18 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

46 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule/Rune 

47 Status anleggsprosjekter 2014-2019 Sverre 

48 Anleggsplanen 2019-2022 Sverre 

49 ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis, 
finansiering og organisering 

Eivind (leder av 
prosjektgruppa) 

50 Eventuelt Skule/Rune 
 

 
Tilstede: 
 
Hovedstyret: Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin, Sverre 
Anleggsutvalget: Tanja (fotball), Petter (bandy), Morten (softball/baseball),  
Idrettsstyrene: Håkon (alpin), Philip (baseball), Rolf (hopp), Harald (håndball), Eilert (langrenn), Eivind 
(bandy) 
 
Forfall:  
 
Ingen 
 
Kalender: 
 
Torsdag 25. oktober kl. 1930 (Regnskap Q3) 
Torsdag 22. november (oppsummering sommersesongen, oppstart vintersesongen) 
Torsdag 13. desember kl. 1930 (Budsjett 2019)  
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Møtedato 09.10.2018 

 

Saksnummer 46 

Saksbehandler Skule/Rune 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (11.09.2018) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling til møtet 09.10.2018 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 11.09.2018 og innkallingen til møtet 09.10.2018 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 09.10.2018 

 

Saksnummer 47 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status anleggsprosjekter 2014-2019 

Orientering:  
 
Sverre gikk kort gjennom presentasjonen over klubbens anleggsprosjekter i perioden, med fokus på 
pågående og framtidige prosjekter:  
 
Pågående:  
 

• Lagringsbod Hosle klubbhus 

• Ferdigstilles høsten 2018 

• Oppbevaringsområde søppel 

• Ferdigstilles høsten 2018 

• Eikeli, liten kunstgressbane 

• Ferdigstilles våren 2019 

• Avtale med kommunen, bytte grusbanen på Jarmyra (parkering) mot tilsvarende 
stor kunstgressbane på «gressfeltet» på Eikeli 

• En 7’er-bane på tvers, to 5’er-baner på langs 

• Rehabilitering av Hosle kunstgress 

• Ferdigstilles sommeren 2019 
 
 
Planlagte:  
 

• Eikeli kunstgress 

• Ligger i kommunens planer, med avsatte midler 

• Liten 11’er bane, ca 90x50 m 

• Avhengig av øvrig utbygging på Eikeli vgs 

• Trolig ikke aktuelt før i 2020, da området vil bli brukt som rigg-område 

• Eikeli flerbrukshall 

• Ferdigstilles i 2020, etter samarbeid mellom Bærum kommune og Akershus 
fylkeskommune (påvirket at ØHIL) 

• Fylket blir brukere på dagtid, kommunen (idretten) på kveldstid 

• Investeringen gjøres av fylket/kommunen, ØHIL får trolig tilsynsansvaret 

• ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 

• Søkt om kommunal støtte i anleggsplanen 2019-2022 

• Vedtatt i anleggsplanen, med kommunal støtte til kunstgressdelen av prosjektet 

• ØHIL/rådmannen vurderer økonomien i prosjektet ved rullering av planen i februar 2020 

• Bygges i 2020/2021 med/uten kunstisanlegg 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 09.10.2018 

 

Saksnummer 48 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Anleggsplanen 2019-2022 

Orientering: 
 
Bærum kommune har 4-årsplaner for anleggsutvikling, og neste periode (2019-2022), hadde en søknadsfrist 1. 
november 2017. Bærum kommune har ca 50 MNOK til anleggsutvikling i 4-årsperioden.  
 
ØHIL søkte om prosjektet «ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis», med mål om å bli prioritert i Bærum 
kommunes anleggsplan. Dette er klubbens eneste prosjekt som ble søkt inn i planen. (Rehabilitering av Hosle 
kunstgress og Eikeli kunstgress, har allerede avsatte midler fra forrige plan, selv om de er planlagt i 
2019/2020). 
 
Her er en kort-versjon av prosessen etter søknadsfristen 01.11.2017:  
 
15.02.2018: Bærum Idrettsråd (BIR) sendte sin innstilling til Anleggsplanen 2019-2022 til idrettsavdelingen i 
Bærum kommune for videre arbeid. Prosjektet vårt var ikke prioritert, men satt på langtidsplanen. På 
langtidsplanen plasseres de anleggene som ikke har finansiering i orden, som mangler andre vesentlige 
godkjenninger (for eksempel knyttet til regulering), eller som ikke blir prioritert høyt nok (behov).  
 
26.02.2018: ØHIL ba om et møte med BIR, for å få klarhet i hvorfor prosjektet ikke var prioritert, og hva som er 
hensiktsmessig prosess inn mot endelig behandling av anleggsplanen i september 2018.  
 
04.04.2018: Møte mellom BIR (styreleder, daglig leder og leder av anleggskomitéen) og ØHIL (styreleder, 
nestleder, prosjektleder ØHIL idrettspark, leder av AU og daglig leder). BIRs prioriteringer og bakgrunn for 
anleggsplanen ble lagt fram. BIR støttet prosjektet vårt, men hadde ikke funnet kommunale midler i konkurranse 
med andre anlegg. Kunstisanlegg var et av de prioriterte områdene, men BIR hadde prioritert rehabilitering av 
andre eldre anlegg, nybygging av mindre/billigere flater og nedbetaling av gjeld. Vårt prosjekt ville ta en for stor 
del av budsjettet. ØHIL framlegger et ønske om å komme på prioritert liste basert på følgende:  
- ØHIL mener det er behov for en ny kunstisbane i Bærum 
- ØHIL har behov for, og det er enighet i klubben, om at det uansett vil bygges en kunstgressbane. (Dette for å 
bekrefte at det uansett vil skje noe med anlegget. Det er viktig både for BIR og kommunen at anleggsprosjekter 
som prioriteres faktisk blir bygget.) 
- Prosjektet kan ikke settes på langtidsplanen, ettersom en av forutsetningene for innsamlingsaksjonen (der det 
er samlet inn 2 MNOK+avsatte midler fra medlemskontingenten), var at prosjektet skulle bli prioritert i 
anleggsplanen. Ellers ville de innsamlede pengene bli betalt tilbake.  
- Prosjektet har gode leads på større sponsorer/stiftelser dersom prosjektet blir plassert på prioritert liste.  
 
09.04.2018: BIR har styremøte og vedtar og endre sin innstilling til vårt prosjekt. I sitt reviderte forslag til 
anleggsplanen, setter de prosjektet på prioritert liste, med kommunal støtte på MNOK 1,2 til kunstgressdelen av 
prosjektet. Et vedtak slik vi ba om, for å gi oss tid til å jobbe videre med finansieringen fram til vinter/vår 2020.  
 
03.05.2018: ØHIL hovedstyre vedtar de neste fasene i prosjektet:  
 
1. Jobbe for å få prosjektet prioritert i anleggsplanen høsten 2018 (hovedansvar Sverre)  
• Vedtak om prosess i AU og HS  
• Dialog med BIR, herunder styrevedtak av prosessen i ØHIL 
• Dialog med idrettsavdelingen i Bærum kommune  
• Samordne og koordinere innspill til høringsutkastet (vår/sommer 2018)  
  
2. Sikre finansiering (hovedansvar Prosjektgruppa (evt med nye folk))  
• Søke stiftelser høst 2018, vår 2019, høst 2019  
• Arbeide med annen finansiering i samme periode  
• Bedriftssponsorer  
• Større privatsponsorer  
• Forskuttering av spillemidler for å unngå låneopptak (kausjonister)  
  
3. Rullering av anleggsplanen våren 2020 (hovedansvar Daglig leder)  
Ved sikret finansiering (hovedstyret og årsmøtet), bekreftes prosjektet kunstgress/kunstis.  
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Blant kravene for å få idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning:  
• Oppdatert kostnads- og driftsoverslag, med dekning i finansieringen via  
• Innsamlede midler  
• Interne lån i ØHIL  
• Finansieringsbevis fra stiftelser/privatpersoner  
• Lånebevis fra bank  
  
4. Uten sikret finansiering pr februar 2020 nedskaleres prosjektet til et kunstgress-anlegg, tilrettelagt for naturis, 
med realisering i 2020/2021 (hovedansvar Daglig leder). 
 
08.05.2018: Bærum kommune sender ut forslaget til Anleggsplanen 2019-2022 til høring, i forkant av 1. 
gangsbehandling i MIK-utvalget 15 mai. De har lagt inn kunstgressdelen av prosjektet, med kommunale midler 
på anleggsplanen, og lagt kunstisdelen av prosjektet på langtidsplanen. BIRs reviderte forslag til anleggsplanen 
er vedlagt høringsdokumentet.   
 
12.06.2018: Møte mellom ØHIL og BIR, der innspill til momenter i forhold til høringsuttalelsen til anleggsplanen 
ble diskutert.  
 
19.06.2018: ØHIL sender inn innspillet til foreslått anleggsplan, der vårt ønske/krav er at Bærum kommune 
støtter BIRs reviderte forslag til anleggsplanen. Vi gjengir våre argumenter for dette, i tråd med våre innspill i 
møtet med BIR 04.04.2018, og med momenter fra vår opprinnelige søknad.  
 
August/september 2018: Daglig leder (Sverre) har jevnlig dialog med BIR, idrettsavdelingen i kommunen og 
leder av MIK-utvalget (Morten Skauge) for å klargjøre ØHILs syn på prosjektet. Hovedmomentene er fortsatt de 
samme som i møtet med BIR 04.04.2018.  
 
Prosjektleder (Eivind) sender alle deltagere i MIK-utvalget ØHILs syn på prosjektet, og henviser til 
partiprogrammet til hvert av partiene.  
 
13.09.2018: MIK-utvalget har 2. gangs behandling av Anleggsplanen (endelig), og vedtar å løfte ØHIL 
idrettspark kunstgress/kunstis opp på anleggsplanen (prioritert liste) med samme støtte som foreslått av 
administrasjonen (1,2 MNOK til kunstgressdelen av prosjektet). Dette forklares med at ØHIL skal få tid til å sikre 
finansiering av prosjektet. Det legges til at Rådmannen skal ta en vurdering av prosjektet (spesifikt knyttet til 
økonomi) ved neste rullering av anleggsplanen (februar 2020).  
 
18.09.2018: Formannskapet vedtar endelig MIK-utvalgets forslag til anleggsplanen.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Skule takker alle bidragsytere så langt i prosessen for et godt stykke arbeid.  
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Møtedato 09.10.2018 

 

Saksnummer 49 

Saksbehandler Eivind 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis, finansiering og organisering 

Orientering:  
 
Eivind la fram en status, hovedsakelig basert på sak #25, punkt 2 fra hovedstyremøtet 03.05.2018.  
 
Den videre prosessen er påstartet, og det er satt opp flere grupper. Det gjenstår fortsatt et behov for flere folk 
som kan jobbe målrettet videre med prosjektet. Eivind la fram siste estimat på total-prosjektet, som er på 30 
MNOK.  
 
Av positive ordninger fra det offentlige, arbeider BIR for at spillemidler og mva-kompensasjon skal forskutteres i 
Bærum. Dette vil i så fall ha svært mye å si for prosjektet, ettersom etterslepet på spillemidler er 4-5 år. Det er 
også gode signaler om at prosjekter i Bærum kommune fortsatt vil få 15% ekstra i spillemidler. En avklaring om 
disse punktene forventes mot slutten av 2018. 
 
Det er søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen DNB (0,5 MNOK) og Gjensidigestiftelsen (1,0 MNOK). Våre folk 
har tett kommunikasjon med stiftelsene.  
 
Det ble diskutert ulike former for å informere og å mobiliser nye folk til det videre arbeidet i prosjektet, inkludert 
brev til alle medlemmer og naboer og/eller et fellesmøte. Prosjektgruppa vurderer dette videre. Det ble diskutert 
om det skulle etableres en gruppe for å gå direkte på enkeltpersoner for å jobbe med spesifikke oppgaver.  
 
Etter en runde rundt bordet om statusen i prosjektet kan det oppsummeres med:  

- Positivt at det fortsatt er mulig å få til et slik prosjekt, som vil være et stort løft for klubben og 
nærmiljøet 

- Fortsatt skepsis til den økonomiske risikoen som kan påføres klubben, spesielt i forhold til 
driften når anlegget står klart 

- Positivt at det er en klar plan fram mot 2020 og at det blir en endelig avklaring på om det blir en 
kunstgressbane med eller uten et kunstisanlegg 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Fotball har flere prosjekter de neste par årene, og deres plan for å dekke EK til de ulike prosjektene ønskes 
synliggjort.  
 
Skule sender ut et brev, etter innspill fra prosjektgruppa; En oppdatering i forhold til prosessen fram mot 
MIK-utvalgets vedtak og informasjon om at det trengs folk til spesifikke oppgaver til de neste milepælene i 
prosjektet. Gjerne med spesifikke oppgaver det trengs støtte til.  
 
Prosjektgruppa utformer et brev som sendes til de som har vært positive til å bidra med større beløp 
(«Anders/Eilert-prosessen»). Det bes om en innbetaling av beløp (som bekreftes betalt tilbake dersom det 
ikke blir realisert), evt gavebrev som kan vedlegges som dokumentasjon senere i prosjektet.  
 
Det ønskes at det lages et prosjekt-budsjett for 2019, med det som planlegges av kostnader til prosjektet. 
Dette vil inngå i budsjettprosessen i ØHIL i november/desember.  
 
Det må utarbeides en ny milepælsplan av hovedstyret/prosjektgruppen. Dette må bli en sak som tas opp i 
det første styremøtet i 2019.  
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Møtedato 09.10.2018 

 

Saksnummer 50 

Saksbehandler Skule/Rune 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 
Høstseminaret 
Eivind og Nikolai deltar fredag og lørdag, i tillegg til at Sverre stiller på ansattsamling og ordinært seminar 
fredag.  
 
Innspill Hauger kunstgress 
Det er foreslått å øke timeprisene på kunstisbanen i Bærum idrettspark. Basert på en økt kostnad for hver 
enkelt bandyspiller i ØHIL, vil Eivind framlegge at dette er uheldig, og støtte Hauger bandyklubb i deres 
argumentasjon. Et møte der saken skal diskuteres avholdes senere i oktober.  
 
GDPR 
Det arbeides med oppdaterte rutiner, og NIF og særidrettene kommer stadig med nye retningslinjer 
 
HMS 
Det ønskes en gjennomgang av sikkerheten rundt våre anlegg.  
Etterord: Den konkrete saken, klatring på innbytterboksene på Hoslebanen, blir håndtert i løpet av de neste 
par ukene. På «bakgjerdet», tettes mellomrommet ihht til loven (2 cm) den nærmeste lengden (ca 1 m). 
Arbeidet vil bli utført av Nesbru-elevene.  
 
Lagledersak, bandy/fotball 
Eivind orienterte om en sak som inntraff under et cup-arrangement i høst. Styret er godt tilfreds med 
håndteringen av saken.  
 
Fossum 100 år, hilsen 
Sverre sender en blomst/oppmerksomhet til klubben.  
 

 


