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Hovedstyremøte  
Torsdag 13.12.18 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

68 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

69 ØHIL idrettspark, videre arbeid Skule, Eivind 

70 Budsjett 2019 Nikolai, Sverre, idrettene 

71 Møtekalender H1 2019 Sverre 

72 Eventuelt Skule 

 
 

 
Innkalt: Hovedstyret, idrettene (økonomiansvarlige), Sverre 
 
Invitert: Torunn, Hanne, Tommy, øvrige medlemmer fra idrettsstyrene 
 
Tilstede:  
 
Hovedstyret: Skule, Rune, Anders, Nikolai, Ingunn, Elin 
Erik (håndball), Kirsten (fotball), Niels Harald (langrenn), Andreas (bandy), Sigrid (Softball/baseball), Rolf 
(hopp) 
 
Forfall: Alpin (men har hatt eget møte med Sverre vedr budsjettet) 
 
Kalender: 
 
Torsdag 14. februar (Regnskap 2019) 
Torsdag 14. mars (Forberedelser til Årsmøtet) 
(Tirsdag 26. mars: Årsmøte) 
Tirsdag 26. mars (konstituering av nytt styre) 
Torsdag 25. april (Regnskap Q1, oppstart sommer-sesong/avsluttet vinter-sesong) 
Torsdag 6. juni  
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Møtedato 13.12.2018 

 

Saksnummer 68 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (22.11.2018) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling til møtet 13.12.2018 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 22.11.2018 og innkallingen til møtet 13.12.2018 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 13.12.2018 

 

Saksnummer 69 

Saksbehandler Skule, Eivind 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark, videre arbeid 

Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er et notat som omhandler framdrift/arbeidsgrupper utarbeidet av Skule og Eivind.  
 
Hovedtrekkene i notatet ble gjennomgått, og det er ønskelig at det utarbeides et mandat for 
prosjektledelsen, inkludert rapporteringslinjer. Det er svært viktig at vi har kontroll på kostnadene ved 
prosjektet, og at det opprettes en rolle med dette som ansvarsområde. Det er da trolig hensiktsmessig at 
dette er av en person/gruppe utenfor arbeidsgruppene. Skule tar kontakt med Jon Olav Li vedrørende å 
lage et mandat for prosjektledelsen.  
 
Det er fornuftig at hovedstyret ikke er direkte involvert i arbeidsgruppene, for å opprettholde den øverste 
styringen av prosessen, uten for sterke bindinger til prosjektet. Unntaket er Anders, som allerede er godt 
involvert i finansieringsgruppen, med hovedfokus på de store, private støttespillerne.  
 
Den siste tiden har vi fått 6 nye ressurspersoner til prosjektgruppene; 1 til markedsføring, 1 til finansiering, 
2 til anlegg og 2 uten spesielle preferanser. Det forventes flere nye inn i gruppene, etter neste promotering 
av prosjektet/status og da inn mot et kick-off på klubbhuset 15. januar.  
 
Vi har mottatt 499.999,- fra Sparebankstiftelsen DNB, og Skule orienterte om tildelingen 13.12. Før jul er 
det håp om ytterligere støtte til prosjektet (Gjensidigestiftelsen: 1 MNOK, og ekstraordinære spillemidler 
(KUD): 4 MNOK).  
 
Videre informasjon til medlemmer og støttespillere avventes inntil at vi har fått svar på disse.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 13.12.2018 

 

Saksnummer 70 

Saksbehandler Nikolai, Sverre, idrettene 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2019 

Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene var første oppsett av budsjett for 2019. Justeringer kan forekomme fram mot 
Årsmøtet 2019. Bakgrunn for justeringer kan være prosessen rundt årsregnskapet, samt pågående 
prosesser i de ulike idrettene.  
 
Endelig versjon av budsjettet legges fram for hovedstyret 14. mars. Idrettene har da behandlet sine 
budsjetter i sine egne årsmøter.  
 
Merk: Noen avdelinger har kun oppført alle/deler av budsjettallene i Q4 (altså for hele året).  
 
ØHIL (HS): Har et utfordrende budsjett for 2019, hovedsakelig basert på redusert utleie (300’), samt ønske 
om å beholde dagens bemanning. På inntektssiden er det budsjettert med en stor økning i 
sponsorinntekter, salg av klubbprodukter, medlemskap (antall) og deltakelse på idrettsskolen. Sverre har 
involvert/ansvarliggjort administrasjonen (Torunn, Tommy, Hanne) i et arbeid for å redusere kostnader/øke 
inntekter for å få et budsjett i balanse.  
 
Korte kommentarer fra idrettenes budsjetter: 
 
Fotball: Vesentlig økning på kostnadssiden, på bakgrunn av flere heltidstrenere.  
Bandy: Relativt likt budsjett som i 2018. Forventning om god rekruttering nedenfra.  
Softball/baseball: Budsjettert med et lite underskudd, pga innkjøp av nye drakter og flere ungdomstrenere 
(for rekruttering av Little league-spillere).  
Håndball: Ganske likt budsjett som i 2018. God rekruttering nedenfra.  
Hopp: Gode forutsetninger pga bingo-pengene. Ca 10 aktive hoppere.  
Langrenn: Liten nedgang i antall aktive. God kontroll på den økonomiske situasjonen.  
Alpin: Sverre har gjennomgått budsjettet, som er enkelt og forsiktig.  
 

Styrets bemerkninger: 
  
Fra fotball ønskes det mer informasjon vedrørende økte kostnader i forbindelse med nye ansettelser og 
plan for inndekning gjennom økte inntekter, samt spesifikasjon av  utviklingen av aktivitetsavgifter, gjerne 
med referanse til andre klubber. 
 
For softball/baseball kan kostnaden for nye drakter periodiseres over 3 år for å få budsjettet i balanse.  
 
Hovedstyret takker for svært gode prosesser og gjennomarbeidet underlag i forbindelse med 
budsjettprosessen.  
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Møtedato 13.12.2018 

 

Saksnummer 71 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtekalender H1 2019 

Orientering:  
 
Møtekalender for første halvår av 2019:  
 
Torsdag 14. februar (Regnskap 2019) 
Torsdag 14. mars (Forberedelser til Årsmøtet) 
(Tirsdag 26. mars: Årsmøte) 
Tirsdag 26. mars: konstituering av nytt styre 
Torsdag 25. april (Regnskap Q1, oppstart sommer-sesong/avsluttet vinter-sesong) 
Torsdag 6. juni  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 13.12.2018 

 

Saksnummer 72 

Saksbehandler Skule 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 
Utleie av klubbhuset 
 
Etter nye rutiner for utleie, har det blitt færre bookinger og flere avbookinger. Et spesifikt innspill fra en av våre 
idretter har kommet; de har måttet flytte/avlyse et årlig tradisjonelt arrangement. Orienteringen ble tatt til 
etterretning. På bakgrunn av planlagt bortfall av leieinntekter fra barnehage, og mulig reduserte leieinntekter for 
utleie av klubbhuset til selskaper, vil HS stå ovenfor en reduksjon på inntektssiden på cirka 300'. Det aller 
vesentligste av dette bortfallet skriver seg fra bortfallet av leieinntekter fra barnehagen. Hovedstyret er 
inneforstått med dette og at tiltak i budsjettet kreves.  
 
ØHIL Tine fotballskole 2018 
 
Vår fotballskole ble kåret til den aller beste av alle fotballskoler i hele Oslo fotballkrets i 2018. Nyheten ble tatt 
svært godt imot av hovedstyret! 
 
Bemanning på klubbhuset 
 
Sverre orienterte om status på bemanningen på klubbhuset og videre tiltak.  
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Arbeidsgrupper ØHIL Idrettspark 
 

1. Prosjektgruppen ØHIL Idrettspark ledes av Eivind Thorne. Eivind rapporter til hovedstyret i 

ØHIL.  

 

 

2. Prosjektgruppen er oppdelt i tre arbeidsgrupper. Oppgavene er løselig beskrevet i mail til alle 

medlemmer som ble sendt ut tidlig november 2018. Gruppene er: 

• Anleggsgruppa 

• Finansieringsgruppa 

• Markedsføringsgruppa 

 

 

3. Arbeidsgruppene konstitueres av prosjektleder og hovedstyret i ØHIL og rapporterer til 

prosjektleder. Målet er at arbeidsgruppene selv skal bli enige om sitt mandat, oppgaver og mål 

innenfor de overordnede rammene for prosjektet som hovedstyret har utformet. 

Arbeidsgruppene må selv utarbeide en milepælsplan for sitt arbeid og definere ressurser man 

trenger. 

 

 

4. Det er ønskelig at alle arbeidsgruppene består av: 

• Ideelt sett 2-6 interesserte frivillige medlemmer i ØHIL. Det er ønskelig, men ikke 

avgjørende at disse til en viss grad reflekterer vår medlemsstruktur. 

 

 

5. Hver arbeidsgruppe velger sin leder, arbeidsform og møtehyppighet. Møtene må referatføres. 

 

  

6. Det arrangeres «kick-off» for prosjektgruppene 15.1.2019 kl 19.30 i klubbhuset. 

 

 

7. Alle som har meldt seg frivillig vil bli kontaktet av styreleder og/eller daglig leder i løpet av 

desember som vil informere om hvor langt vi er kommet i prosessen. Det vil også bli sendt ut 

en invitasjon til «kick-off».  

 


