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Hovedstyremøte  
Tirsdag 10.09.19 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

44 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

45 Regnskap H1 Hanne, Nikolai 

46 ØHIL idrettspark, møte med BIR Eivind, BIR, Sverre 

47 Status A-laget i Bandy Eivind 

48 HS-samling profil og samarbeidsavtaler Anders, Elin 

49 Kort status anlegg Sverre 

50 Kort status bemanning Sverre 

51 Eventuelt Elin 

   
 

 
Innkalt: Hovedstyret, Hanne, Sverre 
 
Invitert: Idrettene, Torunn, Tommy, Bjørn Frode, BIR 
 
Tilstede: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anette (vara), Håkon (alpin), Eivind (bandy), Hanne (adm), Sverre 
(adm). BIR (Weltzien, Gladsø) på sak #46 
 
Forfall: Anders, Christian 
 
Kalender: 
 
Tirsdag 29. oktober (regnskap Q3, HS-styrt prosess ØHILs profil, forutsetninger for budsjettet 2020) 
Tirsdag 3. desember (oppsummering sommersesongen, oppstart vintersesongen, budsjett 2020) 
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Møtedato 10.09.2019 

 

Saksnummer 44 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (25.06.2019) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret og er godkjent pr. mail. 
 
Innkalling til møtet 10.09.2019 er sendt ut pr mail.  
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 25.06.2019 og innkallingen til møtet 10.09.2019 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 10.09.2019 

 

Saksnummer 45 

Saksbehandler Hanne, Nikolai 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap H1 

Orientering:  
 
Vedlagt sakspapirene er regnskapet pr 30.06. Hanne har kommentert i egne kolonner for hver idrett.  
 
Totalene:  
 

  Virkelig Q2 Budsjett Q2 Avvik Q2 

ØHIL (HS) 142 060 487 266 - 345 206 

Fotball 2524966,42 1733500 791466,42 

Håndball 273350,82 -59804 333154,82 

Bandy 25479,83 20000 5479,83 

Hopp -4023,35 -13416 9392,65 

Baseball -2645,53 -7700 5054,47 

Alpin -4593,92 -29000 24406,08 

Langrenn -6836,82 -42290 35453,18 

Totalt 2 947 758 2 088 556 859 202 

 
Det er noe periodiserings-årsaker til de store avvikene. Hovedårsak for avvik i håndball og fotball gjelder 
lavere lønnskostnader enn budsjettert.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Neste møte: HS behandler forutsetninger for klubbens budsjett for 2020.  
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Møtedato 10.09.2019 

 

Saksnummer 46 

Saksbehandler Eivind, BIR, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark, møte med BIR 

Orientering:  
 
Gjeldene plan for videre prosess med ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis ligger i sak#48-2018.  
En gjennomgang av status på prosjektet ligger i sak#42-2019.  
 
Prosjektet ligger i anleggsplanen, med kommunal støtte til kunstgressdelen av prosjektet, og kunstisdelen 
som prioritert, men uten kommunal støtte på nåværende tidspunkt.  
 
Før sommeren, hadde vi et møte med Kulturdepartementet, som opplyste om at ordningen «anleggspolitisk 
program» er avviklet. Til denne posten, hadde alle skøyteidrettene stilt seg bak en støtte på 4.0 MNOK til 
vårt prosjekt.  
 
BIR var tilstede og ga følgende informasjon og signaler: 
 

- Midlene for spillemidler til presskommuner (inkl Bærum) er videreført i 2020 og 2021. Det er 
uavklart om videreføring etter dette. 

- BIR jobber med en videreføring av kommunal forskuttering av mva og spillemidler for de store 
prosjektene i kommunen. En sannsynlig løsning er en videreføring av at 80% forskutteres. 

- BIR jobber for at det skal tilføres en driftsstøtte til kunstisbanen på Hosle i tråd med det de andre 
klubbene får. Estimert beløp er 1 MNOK årlig. Dette beløpet kan legges inn når anleggsplanen skal 
rulleres vinter/vår 2020.  

- BIR er klare på at prosjektet, som er prioritert i anleggsplanen, skal realiseres. Det er sannsynlig at 
prosjektet kan få kommunale midler i 2022 (5 MNOK) og i 2023, dette vedtas ved rulleringen våren 
2020. 

- I 2022 er det 6 MNOK som ikke er fordelt i anleggsplanen (prosjekt 87 i anleggsplanen: «Diverse 
anlegg») 

- Prosessen med anleggsplanen 2023-2026 er påstartet, og da med tennishall på Nadderud og 
kunstis på Hosle som de foreløpig prioriterte prosjektere for realisering. 

 
Hovedstyret er svært tilfredse med innspillene og de positive signalene.  
 
Videre arbeid og oppgaver:  

- Det skal planlegges videre for en lang prosjektperiode (2 år), der rør i bakken og kunstgress legges 
høsten 2020, før det videre arbeidet fortsetter året etter (Sverre) 

- Inntektsgruppa jobber videre med større sponsorer (Eivind, Eilert) 
- Gjensidigestiftelsen søkes om 4 MNOK, med hovedfokus på bortfall av midlene fra KUD (Sverre) 
- Uansett løsninger med forskuttering av mva og spillemidler, vil det være et behov for 

mellomfinansiering av deler av investeringen, dette må vi ha klart ved rulleringen av anleggsplanen 
2020. (Eivind, Sverre) 

- Et oppdatert kostnadsoverslag må være laget før rullering av anleggsplanen (Eivind) 
- Plassering av driftsbygning og byggemelding av dette påstartes (Sverre, Eivind) 
- Lovnader fra større givere (Inntektsgruppa) foreslås satt inn på en sperret konto for vår sikkerhet 

og faktisk økning av EK.  
 

 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/10/protokoll_08102018.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/06/protokoll_250619.pdf
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Møtedato 10.09.2019 

 

Saksnummer 47 

Saksbehandler Eivind 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status A-laget i Bandy 

Orientering:  
 
A-laget har en spennende sesong i møte med spill i Eliteserien! Eivind ga en status på spillertropp, 
støtteapparat og økonomi.  
 
Sesongstart 9. november. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Lykke til med sesongstarten 9. november!  
 
Ved mulighet, selv om det virker trøblete, hadde det vært veldig morsomt om vi hadde klart å fått en 
hjemmekamp avviklet på Hoslebanen.  
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Møtedato 10.09.2019 

 

Saksnummer 48 

Saksbehandler Anders, Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn HS-samling profil og samarbeidsavtaler 

Orientering:  
 
Det er ønskelig med en revitalisering av hva ØHIL er og skal være. Dette som et grunnlag for å få 
visjon/misjon/målsetninger og verdier innarbeidet i alle idretter og gjennomsyret i klubbens arbeid.  
 
Elin og Anders holder i en prosess rundt dette, og det er hovedstyret som tar den første bearbeidingen, før 
inkludering av idrettene. Dette blir behandlet i HS-møtet i oktober.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 10.09.2019 

 

Saksnummer 49 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Kort status anleggsprosjekter 

Orientering:  
 
Det er mye anleggsaktivitet i området i september; Snødeponi, nytt kunstgressdekke på Hosle KG og i 
ballbingen, nytt fortau på Hosle og ny kunstgressbane på Eikeli. Oppdatert informasjon er publisert i en 
artikkel her: https://ohil.no/status-pa-anleggsprosjekter-i-september/  
 
Av andre små-ting som er gjort i høst: 
 

- Hoppgruppa har hatt en dugnad rundt bakken 
- Diverse malerarbeider på klubbhuset og ved kunstgressbanene, ferdigstilles i løpet av høsten 
- Utgraving av masser på baksiden av klubbhuset er gjort og planert med pukk for sesonglagring av 

tilhengere og større utstyr 
- Planering av øvre platå bak klubbhuset er påstartet og ferdigstilles i løpet av høsten 
- Eikeli kunstgress 2020 (7er-bane); planlegging er påstartet 

 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
 
  

https://ohil.no/status-pa-anleggsprosjekter-i-september/
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Møtedato 10.09.2019 

 

Saksnummer 50 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Kort status bemanning 

Orientering:  
 
Sverre orienterte om status fra hovedkvarteret; nyansettelser og endringer.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 10.09.2019 

 

Saksnummer 51 

Saksbehandler Elin 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Bingo 2020 (Sverre) 

- ØHIL har fått 2 bingo-andeler for 2020. Samarbeidet med Hoppsportens venner videreføres 
(deling) og det er avtalt en støtte fra disse midlene til nytt porselens-spor i Fossum.  

- Ingunn orienterte om det siste møtet i Idrettsutvalget.  
- Høstseminaret 18. – 19. oktober (Sverre videresender informasjon til styret. Her må vi være 

tilstede) 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


