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Protokoll
• Godkjenne innkalling

• Innkalling godkjent. Fremmøte var : Jon E Dahlen, Andreas Dehlie, Peter Blume, Pål Moe, Ole Chr Skredsvig, Martin Rostrup, 
Egil Svartbekk, Torunn Kvitli, Hildegunn Grønseth, Vincent Thue, Eivind Thorne, Otto Renedal

• Gå gjennom regnskapet for 2018
• Regnskapet ble gjennomgått av Andreas Dehlie og godkjent med kommentar til balansen. Balansen er ikke korrekt, men det 

er avdekket og korrekt balanse blir lagt frem på hovedårsmøte

• Gå gjennom ØHIL Bandy årsmelding 2018
• Gjennomgått av Eivind Thorne og godkjent. Lagt til info om 2007 og smågutt

• Fastsette aktivitetsavgifter (evt. be årsmøtet om fullmakt til å fastsette disse)
• Ingen endring i aktivitetsavgifter kommende sesong

• Gå gjennom budsjettet for 2019
• Gjennomgått av Andreas Dehlie og godkjent

• Gå gjennom ØHIL Bandy årshjul
• Gjennomgått av Torunn Kvitli og godkjent

• Gå gjennom ØHIL Bandy «dugnadsmatrise»
• Orientert og gjennomgått. 

• Valg: Idrettene med færre enn 100 aktive utøvere konstituerer sitt eget styre i tråd med ØHILs
organisasjonsmodell (på dette møtet), de med flere enn 100 aktive inngår i valgkomitéens prosess

• Alle medlemmer stiller til gjenvalg og ble valgt.

• Hildegunn Grønseth stilte til valg og ble valgt.

• Det ble orientert om at Eivind Thorne mulig fratrer som leder, for å kunne fokusere på prosjektleder ØHIL Idrettspark og evt
eliteseriespill

• Arrangere klubbtur til Sverige? Informasjonssak fra Jon E Dahlen.

• Status ØHIL Idrettspark – Hoslebane kunstgress og kunstis Informasjonssak fra Eivind Thorne

• ØHIL Bandy i eliteserien? Informasjonssak fra Eivind Thorne



Resultatregnskap 2018 Medlemsvekst

Salva (brutto) 
og Sjappa

Kjøp av Traktor
med utstyr

Tilskudd
Sparebankstifte

lsen DNB -
Traktor

ØvrevollHosleIL Bandy Virk Bud

Tekst 2018 2018 Avvik

Trenings-/medlemsavgift 537.045 470.000 67.045

Sponsorinntekter 86.250 30.000 56.250

Arrangementsinntekter 200.883 130.000 70.883

Videresalg av utstyr 187.554 70.000 117.554

Tilskuddsordninger 407.798 131.250 276.548

Annen driftsinntekt 14.458 0 14.458

SUM DRIFTSINNTEKTER 1.433.988 831.250 602.738

Idrettsrelaterte kostnader 678.030 285.000 393.030

Arrangementskostnader 254.476 260.000 - 5.524

Innkjøp for videresalg av utstyr 171.412 50.000 121.412

Lønnsrelaterte kostnader 126.047 115.013 11.034

Annen driftskostnad 112.622 86.500 26.122

SUM DRIFTSKOSTNADER 1.342.587 796.513 546.074

Avskrivning 46.098 10.500 35.598

DRIFTSRESULTAT 45.303 24.237 21.066

Annen renteinntekt - 74 0 - 74

Annen finanskostnad 0 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 45.377 24.237 20.992

Cup, Akademi, 
Disco, VF-
bandy og
Skienstur

Oppsummert:
• Godt tilsig av medlemmer
• Positiv økonomisk utvikling
• Alle inntekter tilbake til    

medlemmene i form av 
bandyaktiviteter

• Usikre vintere gir økonomisk 
usikkerhet 



Balanse 31. desember 2018

Balanse pr  201812 Hittil i år

Eiendeler
Anlegg 0

Driftsløsøre, biler inventar o.a. utstyr 88.047

Sum varige driftsmidler 88.047

Sum anleggsmidler 88.047

Lager av varer 134.146

Kundefordringer 49.686

Andre fordringer 99.740

Sum fordringer 283.572

Bankinnskudd, kontanter o.l 406.291

Sum omløpsmidler 689.863

Sum eiendeler 777.910

Balanse pr  201812 Hittil i år

Egenkapital og gjeld

Annen egenkapital 545

Fond og avsetninger 0

Sum innskutt egenkapital og fond 545

Periodens resultat -45.377

Sum opptjent egenkapital -45.377

Sum egenkapital -44.832

Lån fra HS -200.000

Leverandørgjeld -94.317

Skyldig skattetrekk -3.784

Skyldig off. avgifter 0

Annen kortsiktig gjeld -434.977

Sum kortsiktig gjeld -533.078

Sun Gjeld -733.078

Sum egenkapital og gjeld -777.910

Kommentar: Lånet fra HS er feil, det skal være -100.000



Årsmelding ØHIL Bandy

• Vedlagt i eget dokument



Aktivitetsavgifter



Aktivitetsavgiften de siste årene



Budsjett 2019
Øvrevoll Hosle IL   Bandy

Budsjett 2019
Budsjett

Tekst 2019

Sponsor/samarb.avtaler avgiftsfri 30.000

Salg tøy, utstyr, effekter 250.000

Treningsavgift 550.000

Stevneinntekter 100.000

Sum Salgsinntekt 930.000

Andre tilskudd (mva-komp) 54.000

Offentlig tilskudd 50.000

Inntekter lagkonti 25.000

Sum annen driftsinntekt 129.000

SUM DRIFTSINNTEKT 1.059.000

Kostnader seriespill/lag/utøver 140.000

Arrangementer/cuper (egne) 30.000

Bane/hall/kunstisleie 230.000

Utgifter deltakelse på cup/kurs/renn/kamper/reiser80.000

Dommerutgifter 40.000

Innkjøp varer for videresalg 174.000

Kostnader lagkonti 25.000

Idrettsmateriell/driftsmateriell 70.000

Innkjøp drakter 10.000

Sum Varekostnad 799.000

Lønn u/AGA 100.000

Kurs trenere og ansatte 10.000

Sum Lønnskostnad 110.000

Drift bane/anlegg 80.000

Forsikringspremie 7.000

Gebyrer Deltaker.no 3.000

Vipps gebyrer 1.000

Sum Annen driftskostnad 91.000

Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

Avskrivning på transportmidler, mask. og invent.50.000

Sum avskrivninger 50.000

DRIFTSRESULTAT 9.000

Budsjettforutsetninger:
• Medlemsvekst i antall, men ikke 

kroner
• Finansiering av driften kommer 

i hovedsak fra treningsavgift, 
dugnad og de enkelte 
aktivitetene

• Offentlig tilskudd som tidligere 
år

• Samme aktivitetstilbud som for 
2018 (Cup, Disco, Vf-bandy, 
akademi)

• Leie av istid som for 2018
• Trenerutdanning ca 5 stk



Sarpsborgbandy cup fotball/bandy er i september
skolestart slutten av August: oppstart 11'bandy barmark og inne is
oktober/november: kosa cup bandy alle årganger
November: seriestart alle årganger bandy



Dugnadsmatrise

• Søppelrydding

• Salva

• Vanning

• Cup

• Skøytedisco

• Kiosk

• Bandyakademi

• Idrettskolen



Valg



Valg



Sverigetur?

• Flere årganger ønsker en sverigetur
• Treningssamling

• Cuper

• Finnes det vilje til å organisere dette?

• Felles tur for flere årganger, sosialt, trening, 
konkurranse, samhold, glede











Finansieringsplan



Driftsbudsjett



Fremdriftsplan

• Banen ligger på prioritert liste i 2021

• Gitt av finansiering er på plass kan bygge start være våren 2021

• Banen kan stå klar høsten 2021

• Venter på svar på rulleringen ventet før sommeren

• Hvis ikke positivt, gjenta samme prosess februar 2020

• Venter på svar fra KUD

• Hvis ikke positivt søke på nytt på 2019 budsjett

• Avtalt møte med KUD april/mai



ØHIL i Elite??
• Spillergruppen: Denne sesongen har vi hatt 2 dager i uken med bandy, i eliteserien vil dette bli minimum 4 

dager, hvorav søndag er en fast kampdag. I vår spillertropp har vi nå 6 småbarnsforeldre som allerede sliter for 
å komme seg på bandy 2 dager i uken, de vil ikke kunne stille hver søndag gjennom en hel vinter, og for mange 
av de andre spillerne vil også en økning fra 2 til 4 dager by på utfordringer. 

• Hjemmebane: Det kanskje viktigste og vanskeligste å løse er bane. Det er kjent sak at det ikke finnes ledig tid 
på Bærum Idrettspark, skal vi ha 2 treninger i uken, pluss en ekstra kampdag der, så kan dette få store 
konsekvenser for andre lag og årganger (hvis vi i det hele tatt hadde fått så mye tid). Vi har ikke en bane å trene 
og spille kamper på. Egentlig kan vi ikke rykke opp før det er kunstis på Hoslebanen.

• Økonomi: En stor utfordring er økonomi. Det er mer en dobbelt så dyrt å spille i eliteserien. I dag betaler vi 
3900kr pluss lisens på 830kroner. I tillegg har a-laget skaffet lokale sponsorer til ca 25.000kr. Estimert vil det 
koste hver enkelt spiller ca 12.000kr å spille i eliteserien og sponsormarkedet er tøft for bandy i Bærum.

• Arrangement: Det kreves et annet apparat rundt et elitelag, slipere, oppmenn, trenere, ballhentere, sekretariat 
mm. Nå gjør vi alt dette selv, men vi har god hjelp i sekretariatet!

• Senior 2: Vi har et senior 2 lag som i dag spiller i 2.divisjon. Hvis vi hadde rykket opp i eliten, hadde dette laget 
blitt flyttet til rekruttserien for elitelag. Der er de sportslige vilkårene ganske mye tøffere, motstanden er 
vesentlig bedre og det er usikker om det er attraktivt for dagens senior 2 gruppe.

Alle disse tingene er naturligvis løsbart, men krever en felles innsats fra både spillergruppen og ØHIL som 
klubb. men det viktigste er at vi må få opp nye spillere som er sultne og har lyst til å spille i eliteserien. Vi har en 
del tidligere ØHIL spillere rundt omkring på ulike eliteserie lag, og det hadde for eksempel vært spennende om de 
ville returnere til moderklubben.

Alternativet vårt er å trekke laget fra eliteserieplass og da bli plassert i 2.divisjon (laveste divisjon) kommende 
sesong. 


