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Hovedstyremøte  
Tirsdag 25.06.19 kl. 2000 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

41 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

42 ØHIL idrettspark – Veien videre Sverre 

43 Toppfotball kvinner Sverre 
 

 
Innkalt/invitert: Hovedstyret, Sverre 
 
Tilstede: Elin, Rune, Anders, Ingunn, Christian, Sverre 
Forfall: Nikolai 
 
Kalender: 
 
Tirsdag 10. september (regnskap H1) 
Tirsdag 29. oktober (regnskap Q3) 
Tirsdag 3. desember (oppsummering sommersesongen, oppstart vintersesongen, budsjett 2020) 
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Møtedato 25.06.2019 

 

Saksnummer 41 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (06.06.2019) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret og er godkjent pr. mail. 
 
Innkalling til møtet 25.06.2019 er sendt ut pr mail, med endring på tidspunkt fra mandag til tirsdag.  
 
Dette er et ekstraordinært hasteinnkalt styremøte, på bakgrunn av at de forventede midlene fra 
ekstraordinære spillemidler (4 MNOK) likevel ikke var tilgjengelige for vårt anleggsprosjekt ØHIL idrettspark 
kunstgress/kunstis.  
 
Sakens anledning er årsaken til at styret ønsket møtet uten å invitere idrettene, slik normal prosedyre er.  
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 06.06.2019 og innkallingen til møtet 25.06.2019 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 25.06.2019 

 

Saksnummer 42 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark – veien videre 

Orientering:  
 
Gjeldene plan for videre prosess med ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis ligger i sak#48-2018. Endelig 
beslutning om vi arbeider videre med kunstgress/kunstis eller nedskalerer til kunstgress/naturis tas i 
februar 2020 basert på den finansielle situasjonen.  
 
Bandyforbundet og øvrige skøyteforbund innstilte på en støtte på 4 MNOK til kunstisdelen av prosjektet i 
2018. Torsdag 6. juni hadde ØHIL, BIR og en kommune-politiker et møte med KUD, der det kommer fram 
at det ikke er midler til dette. Saken er tidligere omtalt, blant annet i Budstikka, da det var en forventing om 
at disse midlene ville komme.  
 
Bærum kommune har informert om at ordningen med 15% ekstra i spillemidler ikke er videreført og at 
oppdaterte tall fra idrettslagenes anleggsprosjekter må dekkes inn i de oppdaterte finansieringsplanene ved 
rulleringen av anleggsplanen i 2020.  
 
Dette endrer forutsetningene for prosjektet. Status per nå ser slik ut, der det grønne er sikret og det oransje 
gjenstår: 
 

 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Prosjektgruppen må utarbeide en milepælsplan inn mot februar 2020, og må sette i gang det videre 
arbeidet med større støttespillere rett over sommeren. Dette i forbindelse med en work-shop (Anders/FH).  
 
Andre elementer i forhold til finansiering:  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/10/protokoll_08102018.pdf
https://www.budstikka.no/nyheter/naermer-seg-nytt-idrettsanlegg-pa-hosle-helt-ratt-for-klubben/6664!/


  

 4 

• Forskuttering av spillemidler er ikke avklart 

• Mva-kompensasjon for idrettsanlegg utbetales i desember året etter ferdigstillelse (mulighet for å 
søke om forskuttering fra Bærum kommune) 

• Driftskostnader er uavklart, anslagsvis 1 MNOK pr år, og en forventing om 0,750 MNOK i 
kommunal støtte (uavklart) 
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 43 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Toppfotball kvinner 

Orientering:  
 
Fotballstyret er i en prosess der et samarbeid med en eller flere andre klubber i er involvert. Bakgrunnen er 
å vurdere mulighetene for en bærekraftig satsning rundt et toppserielag i Bærum, i eller utenfor klubben. 
Med en spissing av seriesystemet er nåløyet blitt trangere i forhold til det å ha et etablert lag i Toppserien.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ser på sonderingene som naturlige, og ønsker en oversikt fra fotballstyret på «pros and cons». 
Hovedstyret vil være involvert i en avgjørelse rundt veien videre.  
 

 
 


