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Hovedstyremøte  
Torsdag 14.02.19 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

2 Regnskap 2018 Nikolai, Sverre 

3 Søknader om tilskudd Sverre 

4 Kort status anleggsprosjekter Sverre 

5 Rekruttering Sverre 

6 Forberedelser til årsmøtet Sverre 

7 HMS i ØHIL Sverre 

8 Innkalling til årsmøtet i BIR Sverre 

9 Eventuelt Skule 

10 - Intern styresak - Skule 

 
 

 
Innkalt/invitert: Hovedstyret, idrettene (økonomiansvarlige), administrasjonen 
 
Tilstede HS: Skule, Rune, Nikolai, Ingunn, Elin, Anders 
Tilstede admin: Torunn, Hanne, Kirsten (fotball), Sverre 
Tilstede idrettene: Tom (fotball), Bjørn Frode (fotball), Håkon (alpin), Hans Jacob (håndball), Andreas 
(bandy), Sigrid (baseball). 
 
Ikke tilstede: Langrenn, hopp 
 
Kalender: 
 
Onsdag 27. februar (budsjettmøte med de største idrettene). Tidspunkt avklares av Nikolai.  
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 14.02.2019 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (13.12.2018) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling til møtet 14.02.2019 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 13.12.2018 og innkallingen til møtet 14.02.2019 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 14.02.2019 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap 2018 

Orientering:  
 
Administrasjonen bearbeidet det første utkastet til regnskap for 2018 og sendte det oppdaterte regnskapet 
til idrettene 1. februar. Frist for ønske om eventuelle justeringer var 8. februar.  
 
(Eneste mulige justeringen på det endelige regnskapet gjelder håndball, en faktura på kr. 21840,- som 
gjelder 2018. Denne kommer på riktig år, dersom ikke regnskapet er låst.) 
 
Omsetningen har økt med ca 10% fra 2017.  
 
Vi legger bak oss et godt år økonomisk, med overskudd for alle avdelinger. Totalt sett utgjør overskuddet 
5% av omsetningen. Dette gir et godt og styrket grunnlag for videre utvikling.  
 
Regnskapet er vedlagt sakspapirene.  
 
Årsregnskap ØHIL 2018 
 
Totalt for ØHIL 
 

Inntekter 17 469 580 

Kostnader, inkl avskrivninger/finans 16 620 013 

Totalt 849 567 
 
Pr avdeling 
 

ØHIL (HS) 2 740 

Fotball 493 749 

Håndball 139 188 

Bandy 45 377 

Hopp 39 811 

Softball/baseball 31 083 

Alpin 60 

Langrenn 97 559 

Totalt 849 567 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret ønsker et budsjettmøte med idrettene i forkant av Årsmøtet. Etterord: berammet til 27.02.  
 
Hovedstyret ønsker at Anleggsutvalget avholder et møte der alle anlegg vi benytter kartlegges og vurderes 
i forhold til framtidig vedlikehold. Etterord: Anders innkaller til et møte i mars.  
 
Hovedstyret er tilfreds med regnskapet for 2018 og berømmer idrettene og administrasjonen for svært godt 
arbeid.  
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Møtedato 14.02.2019 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Søknader om tilskudd 

Orientering:  
 
I januar/februar er det frister for diverse søknader om tilskudd.  
 
Sparebankstiftelsen DNB 
Vi har sendt inn 11 små og store søknader til Sparebankstiftelsen DNB. Søknadene inkluderer utstyr til 
våre idretter, arrangementer, aktivitetsmotiverende tiltak og maskiner/utstyr.  
 
Enøk-tiltak klubbhus 
Vi har et gammelt system for oppvarming/ventilasjon klubbhuset. Anlegget fungerer fortsatt OK, men vi har 
fått et kostnadsoverslag på et nytt anlegg og søkt om støtte til dette (Bærum kommune). En vurdering av 
en slik oppgradering tas av hovedstyret etter resultat av søknaden.  
 
Forskuttering av spillemidler 
Bærum kommune har satt av midler til å forskuttere spillemidler for de store prosjektene. Etter svært god 
støtte fra BIR, har også ØHIL, med flere mindre prosjekter i anleggsplanen, kommet med i ordningen. Dette 
medfører utbetaling av 80% av spillemidlene til rehabiliteringen av Jarmyra kunstgress (2018), 
treningsparken (2018) og avsatt forskuttering til rehabilitering av Hosle kunstgress (2019). Totalt er dette 
1,3 MNOK og viktig for god likviditet.  
 
Forskuttering av renter på spillemidler 
Bærum kommune utbetaler estimerte rentekostnader for Jarmyra kunstgress og treningsparken (ikke 
bekreftet). 
 
Spillemidler utstyr 
Særidrettsforbundene har valgt ut prioritert utstyr som støttes med 33% av kostnaden. Vi har søkt om 
støtte for utstyr for idrettskolen, hopp, fotball og baseball.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
  
 

  



  

 5 

Møtedato 14.02.2019 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Kort status anleggsprosjekter 

Orientering:  
 
15. februar er frist for innspill til rullering av anleggsplanen.  
 
ØHIL spiller inn følgende:  
 
ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 
Bekreftelse av prosjektet, med ønske om at Bærum kommune setter av 3,5 MNOK i anleggsplanen til 
prosjektet i 2021/2022. Dette er etter det siste kostnadsoverslaget det som gjenstår av finansieringsplanen 
og forutsetningen for at «is-forbundene» støtter at 4 MNOK av ekstraordinære spillemidler settes av til 
prosjektet.  
 
Rehabilitering av Hosle kunstgress 
Bekreftelse av prosjektet. Bærum kommune ønsker at ØHIL deltar i et nasjonalt forskningsprosjekt rundt 
granulatfrie baner. En forutsetning for ØHIL fotball er at det opparbeides et nytt areal for snødeponi vest for 
DNB arena (se vedlegg 2). Kommunen er positiv til dette, og det merkede arealet er kommunalt. Dette har 
også muliggjort en vurdering av å legge en ny sløyfe med undervarme på den nye banen, som vurderes 
denne uken, men vil trolig bli spilt inn i rulleringen.  
 
Eikeli kunstgress 
Prosjektet bekreftes, med ønske om bygging så snart som mulig.  
 
Utbyggingen av hallen på Eikeli vgs er utsatt enda et år, og er nå planlagt ferdigstilt høsten 2021. Dette vil 
bety at Eikeli kunstgress også lar vente på seg.  
 
Den lille kunstgressbanen på Eikeli (byttehandelen mot parkering på Jar) er ikke bekreftet, men alt tyder på 
ferdigstillelse vår/sommer 2019. Kommunen er varslet om at ØHIL fotball ønsker arealet tilbake dersom det 
ikke blir framgang i planene.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 14.02.2019 

 

Saksnummer 5 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Rekruttering 

Bakgrunn:  
 
ØHIL har en stabil medlemsmasse. Vi har et vesentlig forbedret tilbud i Allidretten, men i alderen 6-12 år, 
har vi en synkende tendens. Her fra de rapporterte tallene fra idrettsregistreringen for denne 
aldersgruppen:  
 

    Gutter Jenter 

2015 1310 766 544 

2016 1269 709 560 

2017 1218 669 549 

 
Nedgangen er tilsvarende i ØHIL fotball, som har spilt inn et ønske til Idrettsutvalget om å starte opp det 
organiserte tilbudet tidligere. Statistikken for ØHIL fotball er oppsummert i vedlegg 3. Saken er behandlet i 
Idrettsutvalget #48 (06.09.18) og #54 (29.11.18), uten en klar, konkret konklusjon på hvordan dette kan 
løses.  
 
Bakgrunnen for nedgangen i antall aktive kan skyldes flere ting, men det er åpenbart at vi er i ferd med å 
miste Bekkestua som rekrutteringsskole. Her er Haslum og Stabæk langt mer aktive enn det ØHIL har 
vært, og tilbyr organiserte aktiviteter for idrettene tidligere enn oss. Det virker også tydelig at barn i dag 
tidligere blir opptatt av én idrett enn for bare få år siden. Både for fotball og flere av våre andre idretter 
kommer det forespørsler om å starte opp tidligere enn vi gjør i dag.  
 
Sverres bakgrunn for forslag:  
 
Målet til ØHIL må være å gi et godt, tilpasset tilbud til alle som naturlig hører til klubben. Vi ønsker flest 
mulig aktive barn og unge.  
 
Idrettene er flinke til å respektere vedtatte prinsipper i ØHIL. De er også flinke til å ha fokus på sin idrett og 
sine behov. Med bakgrunn i diskusjoner i IU og det som oppleves som «risiko» for egen rekruttering 
ønskes det en oppmykning i føringene, med fokus på våre «kunder»: barna og deres foreldre.  
 
I årshjulet for barneidretten i ØHIL (siste år i barnehagen), er det ingen aktivitet i mai og juni. Her er det 
viktig at vi får inn en aktivitet. Av våre idretter vil dette være fotball og baseball som er aktuelle (begge er 
positive).  
 
ØHILs organisering, og samarbeidet mellom idrettene er langt bedre enn i sammenlignbare klubber. Det 
kan likevel synes å være for lite fleksibilitet i ønsket vårt om allsidighet. Selv om vi kunne ønske at det var 
annerledes, er det slik at noen raskt blir opptatt av en idrett. Det er da langt fra en «prøvesmak» i 
Allidretten til oppstart av organisert trening i 1. eller 2. klasse.  
 
En svært god tid for å rekruttere til våre idretter, er i forbindelse med barneidretten og idrettsskolen. 
Idrettene kan utnytte dette bedre i forhold til rekruttering, ved å invitere til egne treninger parallelt eller i 
etterkant av «idretts-perioder» i Allidretten.  
 

Vedtak:  
 
ØHIL ønsker fortsatt å tilby aktiviteter for elevene ved våre naturlige rekrutteringsskoler (Bekkestua, Grav, 
Eikeli, Hosle) og ønsker å være tydeligere i rekrutteringsprosessen i barnehagene og i 1. klasse.  
 
En oppdatert brosjyre for oppstarten skal produseres våren 2019, med oppstartstilbudet for alle idretter. 
Alle idretters sportslige planer skal revideres årlig, på det første møtet i IU etter årsmøtet (jfr IUs mandat), 
og endringer basert på vedtaket i denne saken må oppdateres i forkant av produksjon av ny 
informasjonsbrosjyre.  
 
Fotball og baseball kan starte opp med sin aktivitet våren før skolestart, etter at barneidretten er avsluttet 
(mai og juni). Administrasjonen vurderer krav om medlemskap i klubben, og idretten vurderer en 

https://ohil.no/idrettsutvalget/
https://ohil.no/idrettsutvalget/
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brukerbetaling. Aktiviteten styres av idrettene, under Allidrettens paraply for å sikre koordinering, 
treningstider og et godt tilpasset opplegg til aldersgruppen. 
 
Idrettene kan starte opp sitt ordinære tilbud fra og med skolestart i 1. klasse, men det åpnes opp for å 
invitere til organisert trening med særidrettene tidligere. Slike invitasjoner og eventuelle enkelt-tilfeller 
godkjennes og håndteres via idrettskoordinator.  
 
Idrettsskolen i ØHIL skal være hovedarenaen for 1. klassingene. Ingen annen aktivitet kan kollidere med 
tidspunkt for Idrettsskolens treninger, som primært er på mandager.  
 
ØHIL skal ha som målsetning å ha plass til alle som ønsker å delta på Idrettsskolen.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
ØHIL skal ha en målsetning om å være den breddeklubben som er best på rekruttering og allsidighet i tidlig 
alder.   
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Møtedato 14.02.2019 

 

Saksnummer 6 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Forberedelser til årsmøtet 

Orientering:  
 
Idrettene avholder sine årsmøter innen 12. mars. Det må innkalles til disse senest 1 uke i forkant. Der skal 
følgende behandles:  
 

o Behandle regnskap 2018 
o Behandle årsmelding 2018 
o Behandle budsjett 2019 
o Fastsette treningsavgift 
o Behandle idrettens planlagte aktiviteter i 2019 (årshjulet) 

 
Fotball, håndball, baseball og bandy har booket tid til sine årsmøter. Torunn følger opp de idrettene som 
ikke har avsatt tid til årsmøte (langrenn, hopp, alpin). 
 
På bakgrunn av ØHIL organisering av utvalg (Idrettsutvalget og Anleggsutvalget), har Sverre søkt 
idrettskretsen om dispensasjon fra vedtektene om kjønnsfordeling og at idrettskoordinator (ansatt) kan lede 
idrettsutvalget. Denne er blitt godkjent.  
 
Siste frist for saker til årsmøtet er 12. mars og alle sakspapirer publiseres 19. mars. Årsmøtet avholdes 26. 
mars kl. 1800.  
 
Alle rapporter til årsmeldingen skal sendes Sverre innen 16. mars.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Sverre bes om å kontakte valgkomitéen for avsjekk vedrørende rekruttering til idrettenes styrer.  
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Møtedato 14.02.2019 

 

Saksnummer 7 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn HMS i ØHIL 

Orientering:  
 
Etter Sverres arbeidsulykke i august, har vi jobbet mye med HMS-rutinene i klubben. Under «ØHIL fra A-til 
Å» ligger nå oppdatert dokumentasjon og rutiner:  
 
HMS – Avviksrapportering 
HMS – HMS-håndbok 
HMS – Beredskapsplan 
HMS – Konflikthåndtering 
HMS – Risikovurdering 

 
Alle avvik som rapporteres registreres og loggføres i tråd med nye rutiner.  
 
Etter innrapportering av arbeidsulykken fikk vi noen pålegg fra Arbeidstilsynet, som nå er godkjent.  
 
Etter arbeidet som er gjort av Torunn, Kirsten og Sverre, har Elin gått gjennom med noen siste 
korrigeringer.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret er tilfreds med arbeidet som er gjort, og ber om at dette kommenteres i årsmeldingen.  
 

 
  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/12/mal_avviksrapportering.docx
https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/12/mal_avviksrapportering.docx
https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/02/HMS_håndbok_ØHIL.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/02/HMS_håndbok_ØHIL.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/02/Beredskapsplan-i-ØHIL-120218-1.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/02/Beredskapsplan-i-ØHIL-120218-1.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2015/10/konfliktlosning_ohil.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2015/10/konfliktlosning_ohil.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/01/Risikovurdering-nov-2018.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/01/Risikovurdering-nov-2018.pdf
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Møtedato 14.02.2019 

 

Saksnummer 8 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Innkalling til årsmøtet i BIR 

Orientering:  
 

Innkalling til BIRs årsmøte 2019 
Alle idrettslag i Bærum innkalles herved til årsmøte 

 

Mandag 18. mars kl 1830 i Jar isforum             

 
Alle idrettslag i Bærum tilsluttet Norges Idrettsforbund kan møte med følgende representasjon: 
Lag med inntil 200 medlemmer: 2 representanter 

Lag med 201-1000 medlemmer: 3 representanter 

Lag med over 1000 medlemmer: 4 representanter 

 

Brev fra valgkomitéen om forslag på kandidater er vedlagt. 

 

Følgende er på valg: 

Nestleder for 2 år Svein Mossing, Bedriftsidretten 

Styremedlem for 2 år Cecilie Stray, Blommenholm og Sandvika TK 

Styremedlem for 2 år Ina Grieg Eide, Bærums Skiklub 

Varamedlem for 2 år Bente Landmark, Fossum IF 

Revisor for 1 år Jacob Berger, Ondur Skiløperforening 

Revisor for 1 år Tore Gulli, Bærum Roklubb 

 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være BIR i hende mandag 4. mars. 

Bruk gjerne BIRs E-post-adresse:  bir@oslonett.no. 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Skule, Elin og Ingunn er positive til å delta fra hovedstyret. Eivind (bandy) har sagt at han kan stille og 
hovedstyret oppfordrer håndball til å være representert. Hvem som stiller avklares i forkant av årsmøtet.  
 

 
  

mailto:bir@oslonett.no
mailto:bir@oslonett.no
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Møtedato 14.02.2019 

 

Saksnummer 9 

Saksbehandler Skule 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt: 
 
Prosjekt for ungdomsaktivitet allidrett/sportsmix (Torunn, Sverre) 
 
Det er anledning til å søke om oppstartsstøtte til allidrett/sportsmix for ungdom. Men dette krever et vedtak i 
hovedstyret. Godkjennelse gis på visse vilkår:  

- Som en del av prosjektet er det ungdom selv som skal organisere aktiviteten og opplegget. Det må 
derfor rekrutteres ungdom som er villige og interesserte i prosjektet 

- Det må gjøres en bred kartlegging blant ungdom om det er interesse for et slikt tilbud i ØHIL og 
hvilke aktiviteter man ønsker å delta på 

- Opprettelse av en slik aktivitet må ikke ta uforholdsmessig med ressursbruk for administrasjonen 
(idrettskoordinator) 

 
 

 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 14.02.2019 

 

Saksnummer 10 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn - Intern styresak - 

 
- Intern styresak - 

 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


