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Hovedstyremøte  
Torsdag 05.03.2020 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

9 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

10 Forberedelser til årsmøtet Sverre 

11 Ny lovnorm Sverre 

12 ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis Sverre 

13 Eventuelt 
-Utleie klubbhuset 
-Anlegg 
-Bemanning 
-Årsmøte i BIR 

Elin, Sverre 

   

   
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian, Sverre 
Forfall: Anders 
 
Kalender: 
 
Torsdag 19. mars (årsmøte kl. 1800) 
Torsdag 19. mars (påfølgende hovedstyremøte) 
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Møtedato 05.03.2020 

 

Saksnummer 9 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (30.01.2020) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling til møtet 05.03.2020 er sendt ut pr mail. Saksunderlag er sendt ut 05.03.2020, basert på at dette 
er fristen for innkomne saker til årsmøtet. 
 
Sverre innledet møtet med en ufiltrert tilbakemelding etter det siste styremøtet, som ble godt mottatt. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 30.01.2020 og innkallingen til møtet 05.03.2020 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 05.03.2020 

 

Saksnummer 10 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Forberedelser til årsmøtet 

Orientering:  
 
Arbeid inn mot årsmøtet er stort sett i rute. Siste frist for komplette sakspapirer er torsdag 12. mars. De 
med oppgaver har fått en påminnelse, og disse har frist for levering til Sverre 9. mars.  
 
Sverre følger opp revisor videre, da han ikke ble ferdig med revisjonen til møtet, selv etter mange 
påminnelser og klare frister. Når papirene er klare, gir Sverre styret beskjed og vi organiserer signering 
enten på klubbhuset eller på annen måte.  
 
Valgkomitéen har bekreftet at de har kontroll og de stiller til gjenvalg.  
 
I løpet av kvelden ble kontrollkomitéen komplett.  
 
Faste punkter:  
 
Budsjett; foreslås slik det er presentert for styret og på idrettenes styremøter. 
Organisasjonsmodell: Ingen endringer 
Valg av revisor: Plus Revisjon AS (tidl. Nye Glommen) 
Representasjon til møter og ting: som tidligere, aktuelle styrer gis fullmakt til aktuelle møter 
Forslag til treningsavgifter: som tidligere, og basert på idrettenes budsjett 
Medlemskontingent: som tidligere og med samme forutsetninger for 2021 
 
Innkomne saker til behandling:  
 
Premiering cuper/konkurranser: Erstatte premier med økonomisk støtte til et veldedig formål 
 
Som en del av en miljø-profil synes hovedstyret dette er et spennende forslag, men ønsker å bruke mer tid 
på å jobbe med dette, inkludert en avsjekk med idrettene og yngre utøvere. For de yngste oppleves det 
motiverende og en viktig del av opplevelsen av å delta på et arrangement å få en premie. Alternativer som 
ønskes utredes er å redusere antall premier. Styret ber Sverre gi forslagstiller en tilbakemelding.  
 
Æresmedlem:  
 
Ble diskutert og avklart. Sverre utarbeider en kort tekst.  
 
Verdiprosess (foreldredrevet og frivillighet):  
 
Elin presenterer og oppdaterer F’en til «Frivillighet» og «Foreldredrevet». 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 05.03.2020 

 

Saksnummer 11 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Ny lovnorm 

Bakgrunn: 
 
Vedlagt sakspapirene er mail fra Akershus idrettskrets:  
 
«Idrettsstyret har vedtatt ny lovnorm for idrettslag med virkning fra 01.01.2020. Det betyr at alle idrettslag må 
vedta ny lov for idrettslaget, men dette kan gjøres av idrettslagets styre.»  
 
Det påpekes at endringene nå ikke krever vedtak på årsmøtet.  
 

Vedtak:  
 
Saken utsettes til neste møte.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  



  

 5 

 

Møtedato 05.03.2020 

 

Saksnummer 12 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark kunstis/kunstgress 

Bakgrunn:  
 
Vedlagt sakspapirene er ØHILs søknad til rulleringen av anleggsplanen for 2020, og Sverres presentasjon i 
det påfølgende møtet med BIR 25. februar. Søknad og presentasjon ble tatt godt imot og BIR kunne i 
etterkant bekrefte at de innstiller på omsøkt beløp på kr. 9 MNOK til prosjektet av kommunale midler (1,5 
MNOK til kunstgressdelen og 7,5 MNOK til kunstisdelen).  
 
BIR har gjennomgått sine prioriteringer med idrettsavdelingen i Bærum kommune, som virker positive til 
løsningen, der Stabæks kunstisprosjekt foreslås byttet plass med vårt i rekkefølgen i anleggsplanen. 
Dersom det blir utfordringer ved Stabæks prosjekt på Stabekkbanen, har ØHIL bekreftet at vi vil være 
svært behjelpelige med å sikre begge klubber best mulige forutsetninger for å gjennomføre kamper og 
treninger i aktuell periode. 
 
Anleggsplanen skal vedtas politisk på forsommeren 2020.  
 

Vedtak:  
 
ØHIL går videre med prosjektet, med formål om realisering i 2021. Dette basert på oppdatert kostnads-, 
finansierings-, drifts- og framdriftsplan fra underlaget i søknaden. Drift av anlegget bekreftes i oppdatert 
spillemiddelsøknad, da kommunal støtte besluttes senere.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Inntektsgruppa intensiverer arbeidet med større sponsorer og private givere som tidligere har kommitert 
støtte til prosjektet. Det er opprettet en egen bank-konto for formålet. Inntektsgruppa skal rapportere jevnlig 
på status til de kommende styremøtene.  
 
For framdrift etablerer ØHIL en prosjektgruppe, og navngitte personer i møtet kontaktes.  
 
Anleggsutvalget behandler og vedtar en plan for fordeling av investerings- og driftskostnader internt.  
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Møtedato 05.03.2020 

 

Saksnummer 13 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Utleie klubbhus 

- Ingen endringer i utleietidene på klubbhuset, til tross for flere tilbakemeldinger og ønsker om dette. 
Styret ønsker å opprettholde et godt forhold til naboer, spesielt nå i forkant av en forestående 
byggeperiode som vil bli en belastning.  

 
Anlegg 

- Endelig avklaring vedrørende Eikeli kunstgress 2 skjer senest fredag 27. mars. Dette er frist på 
forhandling med utbygger av Eikeli vgs om en utsettelse ett år.  

 
Bemanning 

- Sverre har pappa-permisjon fra mandag 9. mars og til sommeren. Sverre jobber hele dager hver 
fredag og følger opp gjennom uken med møter, mailer og nødvendig oppfølging. Permisjonstiden 
er avtalt forkortet med NAV. 

- Sverre orienterte om status på bemanningen på klubbhuset 
 
Årsmøte BIR 16. mars 

- Elin er innstilt på å stille, og det er ønskelig at Eivind stiller. Sverre sender saksunderlag til styret og 
Eivind.  

 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


