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Hovedstyremøte  
Torsdag 25.10.18 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

51 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

52 Regnskap Q3 Hanne, Nikolai, Sverre 

53 Budsjettprosessen 2019 Nikolai, Sverre 

54 Kostnader og finansiering kunstgressbaner Kirsten, Sverre 

55 Presentasjon av ØHIL fotball Fotballstyret, Sportslig utvalg 

56 Eventuelt Skule 
 

 
Innkalt: Hovedstyret, idrettene (primært økonomiansvarlige), fotballstyret/sportslig utvalg, administrasjonen 
 
Tilstede:  
 
Hovedstyret:  
Skule, Nikolai, Rune, Anders, Ingunn, Elin 
Forfall: Anders 
 
Idrettene, ledere, økonomianavarlige, sportslig utvalg fotball:  
Tom (fotball), Per (fotball), Arnt (fotball), Herman (fotball), Kirsten (fotball), Morten (alpin), Håkon (hopp), 
Erik (håndball), Harald (håndball), Eivind (bandy), Andreas (bandy)  
Forfall/ikke møtt: Langrenn og softball/baseball 
 
Administrasjonen:  
Hanne, Sverre 
 
Kalender: 
 
Torsdag 22. november (oppsummering sommersesongen, oppstart vintersesongen) 
Torsdag 13. desember kl. 1930 (Budsjett 2019)  
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Møtedato 25.10.2018 

 

Saksnummer 51 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (09.10.2018) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling til møtet 25.10.2018 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 09.10.2018 og innkallingen til møtet 25.10.2018 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 25.10.2018 

 

Saksnummer 52 

Saksbehandler Hanne, Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap Q3 

Orientering:  
 
Regnskapet pr. september er vedlagt sakspapirene.  
 
Klubbens og idrettenes regnskap pr Q3 er tidligere sendt ut til idrettene for kommentarer.  
 
I fanene i vedlagte regnskapsrapport, er det lagt inn kommentarer på poster der det er vesentlige avvik fra 
budsjett, eller spesielle ting å bemerke. Ved gjennomgang av regnskapet er det fornuftig å se på 
årsbudsjettet, på bakgrunn av at noen inntekter/kostnader har kommet i annen periode enn budsjettert. 
 
Generelt: Ved slike gjennomganger ser vi at det er nødvending med noen omposteringer, samt at vi ved 
enkelttilfeller har budsjettert på feil konto i kontoplanen. Dette følges opp av Hanne, der dette kan 
oppdateres. For eksempel ved utbetaling av lønn er det en del avvik, men totalene for de ulike 
lønnskontoene må sees i sammenheng. Her er det låst føring i forhold til ulike lønnsarter.  
 
Totalt: Klubben og våre idretter har igjen vært flinke til å budsjettere, og vi går mot et positivt resultat.   
 
ØHIL/HS: I store trekk i henhold til budsjett. Går mot et positivt resultat med god støtte fra NAV og et 
personale som har brettet opp ermene i perioder. 
 
Bandy: En faktura på varer for videresalg (01.10) er feilaktig med i resultatrapporten. Denne er ikke med i 
beholdningsendringen heller. Det betyr at riktig resultat for perioden er +25’ mot budsjett +33’. Går mot et 
resultat som budsjettert. Har ikke lenger et lån til HS.  
 
Fotball: Lavere kostnader og høyere inntekter enn budsjettert. Økt aktivitet ØHIL akademiet og god støtte 
til spillerutvikling på jentesiden. Går mot et positivt resultat og har god likviditet.  
 
Håndball: God kontroll på kostnader og god likviditet. Periodens resultat feil pga periodisering kvartalsvis. 
Går mot et positivt resultat.  
 
Hopp: God likviditet og går mot et positivt resultat pga Bingo-ordningen. Har god likviditet. 
 
Soft-/baseball: God likviditet og kontroll. Har 11’ til gode på en fakturering gjort i 2018, med utstyr som tas 
ut i 2019. Går mot et resultat som budsjettert. 
 
Alpin: Ingen aktivitet, men god likviditet til ny oppstart.  
 
Langrenn: Økte inntekter på arrangementer (renn, sommerski og ivrigtrening). Offentlige tilskudd ikke 
budsjettert i Q3. Går mot et resultat som budsjettert. Har god likviditet.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret er svært godt tilfreds med regnskapstallene, og kontrollen som idrettene og administrasjonen har. 
 
Det er ønskelig at det ved kommende kvartalsrapportering gis en oversikt over antall fakturerte 
avgifter/kontingenter sammenlignet med det som er faktisk betalt.  
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Møtedato 25.10.2018 

 

Saksnummer 53 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjettprosessen 2019 

Orientering:  
 
Budsjettprosessen slik den ble gjennomført i 2018 videreføres. Nikolai og Sverre oppdaterer prosessen 
med nye datoer i forhold til oppsettet fra i fjor.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret støtter en videreføring av fjorårets prosess.  
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2015/07/budsjettprosess_budsjettmøte_2017_2018-1.pdf
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Møtedato 25.10.2018 

 

Saksnummer 54 

Saksbehandler Kirsten, Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Kostnader og finansiering kunstgressbaner 

Orientering:  
 
Under behandling av sak #49 (09.10.2018) ønsket hovedstyret en synliggjøring av kostnader og plan for 
finansiering av de aktuelle kunstgressprosjektene fra 2018-2021.  
 
Vedlagt sakspapirene er en oversikt over kostnadsoverslag og finansieringsbehov (fane 1) og vedtatte 
støtteordninger fra Bærum kommune og Spillemidler (fane 2).  
 
Kommentarer til regnearket:  
 
Kostnadsoverslagene:  
Viser reelle tall for rehabilitering av Jarmyra kunstgress (2018) og kostnadsoverslag for de 3 neste prosjektene, 
slik de er oppført i anleggsplanen. Erfaringsmessig blir anleggene noe billigere enn kostnadsoverslagene basert 
på anbudsrunder og forhandlinger. (Eksempelvis var kostnadsoverslaget på Jarmyra 3,0 MNOK, mens den 
faktiske kostnaden ble 2,144 MNOK).  
 
Finansieringsplanen:  
Støtteordningene for rehabilitering og nybygg av anlegg er gode. Ved prioriterte prosjekter i anleggsplanen, gis 
det et tilskudd fra Bærum kommune, det gis spillemidler på ca 1/3 (noe avhengig av anleggstype, inkl max-
begrensninger) og mva-kompensasjon. Vi har fått beskjed om å fortsatt kan legge inn 15% ekstra for 
spillemidler som presskommune og intensjonen er at all mva skal tilbakebetales. Mva-kompensasjon til anlegg 
vedtas over statsbudsjettet i en pott som alle søker på, så her er det en liten usikkerhet, men erfaringsmessig 
blir alt eller tilnærmet alt tilbakebetalt.  
 
Bærum idrettsråd arbeider for at kommunen skal forskuttere spillemidler og mva-kompensasjon, det er derfor 
ikke lagt inn noen kostnader til mellom-finansiering i oppsettet.  
 
Likviditet:  
ØHIL har god likviditet, og pr. 15.10.2018 har klubben totalt 7,0 MNOK i banken. Dette inkluderer avsatte midler 
til ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis (2,0 MNOK), ØHIL fotball har 1,5 MNOK på sine konti og ØHIL (HS) har 
1,5 MNOK på sine konti.  
 
Klubbens rutiner for kostnader for den enkelte idrett, er at dette dekkes av egne midler. I perioder der det ikke er 
dekning på egne konti, lånes det penger på tvers av avdelingene, primært via ØHIL (HS). Ved lengre perioder 
med underdekning på egne konti til spesielle prosjekter, har vi laget låneavtaler med nedbetalingsplan og en 
liten rente (1,4%).  
 
Da DNB arena Hosle ble anlagt, tok ØHIL fotball (via klubben) opp et lån i DNB på 2,0 MNOK. Dette ble 
nedbetalt over 4 år.  
 
Ved behov for å låne penger til de aktuelle anleggene utover ØHIL fotballs EK, ønskes dette lånt via andre 
avdelinger i klubben, eventuelt via et nytt lån fra DNB.  
 
Nedbetaling av eventuelle lån vil gå over drift (likviditet/budsjettert overskudd).  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret er tilfreds med redegjørelsen, som viser at det er kontroll på de planlagte anleggsprosjektene.  
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Møtedato 25.10.2018 

 

Saksnummer 55 

Saksbehandler Fotballstyret, Sportslig 
utvalg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av ØHIL fotball 

Orientering:  
 
Hovedstyret har bedt ØHIL fotball presentere følgende punkter til hovedstyremøtet:  
 

• Facts and figures, 10 minutter (Tom) 
o Antall lag, spillere, gutter/jenter, årlig rekruttering/avgang etc 
o Antall lønnede trenere, lønnede årsverk 
o Fast ansatte 
o Strategi og nivå treningsavgifter 
o Akademi/fotballskoler 

• Hva fungerer bra i ØHIL fotball, 10 minutter (Per) 

• Hva kan vi bli bedre på i ØHIL fotball, 10 minutter 
o Sportslig/administrativt 
o Ikke relatert til anlegg 

• Evaluering så langt av ØHIL 110%, 15 minutter (Herman) 
o Jenter har kjørt 1,5 sesong og gutter ½ sesong 
o Hva er erfaringene så langt 

• ØHIL Damer 1 div., 15 minutter (Arnt) 
o Kort presentasjon av laget 

▪ Trener, tropp, målsetning, budsjett 
o Hvilke eventuelle konsekvenser hvis laget rykker opp 

▪ Budsjett 
▪ Spillerrekruttering 
▪ Godtgjørelse/lønn spillere/trenere 
▪ Anlegg 

• Eventuelle spørsmål/diskusjon, 30 minutter (Tom) 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret takker ØHIL fotball for en godt forberedt og grundig gjennomgang, samt gode svar på 
spørsmål som kom underveis.  
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Møtedato 25.10.2018 

 

Saksnummer 56 

Saksbehandler Skule 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 

- Ingen saker 
 

 


