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Hovedstyremøte  
Tirsdag 30.01.2020 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

2 Foreløpig årsregnskap 2019 Nikolai, Sverre 

3 Budsjett 2020 Sverre 

4 Oppdatering av regnskapsprinsipper Sverre 

5 Oppdaterte sportslige planer Sverre (Torunn, Ingunn) 

6 Verdiprosessen Sverre (Elin) 

7 Orientering anleggsprosjekter Sverre 

8 Eventuelt Elin 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian, Sverre 
Forfall: Ingen 
 
Invitert: Hanne, Torunn, idrettene 
Tilstede: Hanne, Eivind (bandy), Erik (håndball) 
 
 
Kalender: 
 
Ultimo februar: Potensielt budsjettmøte (dato ikke satt) 
Torsdag 5. mars 
Torsdag 19. mars (årsmøte kl. 1800) 
Torsdag 19. mars (påfølgende hovedstyremøte) 
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Møtedato 30.01.2020 

 

Saksnummer 64 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (03.12.2019) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling til møtet 30.01.2020 er sendt ut pr mail. Saksunderlag er sendt ut 29.01. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 03.12.2019 og innkallingen til møtet 30.01.2020 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 30.01.2020 

 

Saksnummer 65 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Foreløpig årsregnskap 2019 

Orientering:  
 
Vi mottok foreløpig årsregnskap 27.01 og Hanne og Sverre har gått gjennom dette for alle avdelinger og 
gjort noen korrigeringer, periodiseringer og avsetninger. Oppdatert regnskap ble mottatt 28.01 og er sendt 
ut til idrettene for eventuelle spørsmål/ønsker om justeringer 29.01. Frist for innspill er satt til 02.02 for å få 
sendt regnskapet til revisjon.   
 
Foreløpig resultat (vedlagt) viser et driftsoverskudd på MNOK 1,029, med positivt resultat for alle 
avdelinger.  
 

 
 
Noen vesentlige kommentarer på avvik fra budsjett:  
 
Totalt: Det er en stor økning i offentlig støtte (og dertil tilsvarende kostnader). I hovedtrekk er dette tiltak 
som ikke er budsjettert da man ikke vet hvilke søknader man får gjennom. De fleste tiltakene ville således 
ikke blitt gjennomført uten støtte.  
 
Fotball: Midler til utviklingssjef (Zeid Saleh) (+450’) ble tilført i sin helhet, til tross for ansettelse 01.10.19 
Håndball: Aktivitetsavgifter (+115’), arrangement (+156’), Lønnsutgifter (-115’) 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret vil ha en gjennomgang med håndball og langrenn knyttet til oppsparte midler i banken. Vurdering av 
tiltak som reduserer kostnaden for turer/arrangement eller sportslige tiltak. Det er også naturlig at 
oppsparte midler lånes ut til andre avdelinger ved behov. 
Sverres kommentar: God likviditet totalt sett for klubben er veldig viktig. Dette har tidligere reddet en av 
våre idretter, og er et svært sterkt middel i vurderingen av klubbens plan for utvikling av anlegg.  
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Møtedato 30.01.2020 

 

Saksnummer 66 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2020 

Orientering:  
 
Hovedstyret behandlet foreløpig budsjett 03.12. Idrettene har fått frist 15. februar for å komme med ønsker 
om justeringer, og eventuelle begrunnelser for dette. Årsregnskapet for 2019 samt andre forhold kan være 
bakgrunnen for dette.  
 
Ved ønske/behov for et ekstra hovedstyremøte vurderes i forkant av idrettenes årsmøter, der budsjett for 
2020 skal presenteres. Idrettenes årsmøter må være avholdt senest 5. mars.  
 
Håndball og fotball har booket tidspunkter for årsmøter, og øvrige idretter er purret.  
 
Håndball kommenterer i møtet at det vil bli endringer i budsjettet, basert på årsoppgjøret 2019.  
 
Foreløpig budsjett: 
 

 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Sverre sender oppdaterte tall etter 15. februar. Styret vurderer behovet for et møte i slutten av februar eller 
om evt spørsmål til justeringer tas pr mail. 
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Møtedato 30.01.2020 

 

Saksnummer 67 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppdatering av regnskapsprinsipper 

Bakgrunn:  
 
ØHILs regnskapsprinsipper ble sist oppdatert 16.10.2016.  
 

Vedtak:  
 
3.a.ii Alpin legges inn i oversikten, men uten periodisering før/etter årskiftet. 
 
4.c Av tilskuddene trekkes det 2% fra ØHILs idretter for å dekke merkostnader knyttet til bruk, renhold og 
vedlikehold av klubbhuset.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2016/11/regnskapsprinsipper_versjon2016-1.pdf
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Møtedato 30.01.2020 

 

Saksnummer 68 

Saksbehandler Sverre (Torunn, Ingunn) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppdaterte sportslige planer 

Orientering:  
 
Idrettsutvalget behandlet en oppdatering av sportslige planer i sitt møte 28.11.2019.  
 
Fotball hadde foreslått vesentlige endringer, som krevde et nytt møte i IU, som ble avholdt 28.01.20.  
 
Et svært godt møte med alle idrettene til stede ble enige om gode løsninger som spesielt sikrer ØHILs nye 
verdier knyttet til Allsidighet og Inkludering.  
 
«Aktivitetshullene» på sommeren (etter/før allidrettens tilbud) fylles, og det åpnes for mer aktivitet også i 
barneidretten for idretter utenom sesong, men da på sesong-idrettenes premisser. Det er en klar 
forutsetning for å lykkes at det er et godt samarbeid på tvers av idrettene og at aktiviteter i barneidretten 
kontrolleres/godkjennes av idrettskoordinator.  
 
Idrettsutvalget var samstemte om diverse justeringer, og Torunn sikrer implementering i idrettenes 
sportslige planer.  
 
Daglig leder var svært fornøyd med gjennomføringen av møtet og det som oppleves som god respekt for 
hverandre og et godt samarbeidsklima. Deler av tiltakene blir «piloter» det neste året, slik at klubben kan 
monitorere at det er samsvar mellom teori (planer og avtaler) og praksis.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ønsker å se en oppdatert modell og klare retningslinjer for samarbeidet og 
retningslinjer/ansvarsforhold for å unngå kollisjoner mellom ulike aktiviteter.  
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Møtedato 30.01.2020 

 

Saksnummer 69 

Saksbehandler Sverre, (Elin) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Verdiprosessen 

Orientering:  
 
Elin har presentert prosessen for håndball, men ingen av de andre idrettene har invitert HS til sine møter.  
 
Idrettene er bedt om å tygge på verdier, misjon og visjon og å eventuelt komme tilbake til HS med innspill.  
 
‘F-en’ ble diskutert; Foreldredrevet vs Frivillighet og den foreløpige holdningen til HS er å beholde 
«Foreldredrevet». Endelig forslag som skal framlegges for årsmøtet avklares i det neste møtet 5. mars.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 30.01.2020 

 

Saksnummer 70 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Orientering om anleggsprosjekter 

Orientering:  
 
Eikelihallen:  
Anbudsprosessen er avsluttet og det er valgt entreprenør. Oppstart skjer tidlig vår. Fortsatt er planen 
ferdigstillelse til skolestart høsten 2021. 
 

 
 
Eikeli kunstgress 2:  
Vi har søkt om 2 prosjekter på Eikeli. Opprinnelig var det planlagt en lengre bane, men gitt formatet på 
denne (lang og smal), støtteordninger knyttet til banestørrelse (spillemidler), samt Bærum kommunes 
ønske om å beholde et areal til basket er prosjektet nedskalert til en bane med spilleflate 40x60 m 
(7er/9er). Det er i tillegg lagt inn et mindre område med 4 faste 3v3-baner. Søknad om spillemidler og 
nærmiljømidler er sendt inn og behandles i disse dager. Det minste prosjektet er fortsatt usikkert, da Viken 
fylke har strammet inn vilkårene for å støtte nærmiljøanlegg som bygges i regi av idrettslag.  
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Finansieringsplan Eikeli kunstgress 

  

Kommunale midler anleggsplanen                                 1 000 000  

Bærum kommune, lysanlegg                                    399 141  

Søknadssum spillemidler bane                                    900 000  

Søknadssum spillemidler lysanlegg                                    100 000  

Spillemidler tilbakeføres BK -                                 100 000  

Spillemidler presskommune (15%)                                    150 000  

Administrasjon (5%) dugnad                                    156 392  

Egenkapital                                    678 708  

Sum                                 3 284 241  
 

Finansieringsplan Eikeli kunstgress nærmiljøanlegg 

  

Kommunale midler                                               -    

Søknadssum spillemidler bane                                    292 000  

Administrasjon (5%) dugnad                                      27 843  

Sparebanstiftelsen DNB                                    120 000  

Egenkapital                                    144 863  

Sum                                    584 706  
 
 
Hoslebanen kunstgress/kunstis 
 

 
 
Frist for å sende innspill til rulleringsplanen for 2021 og 2022 er 15. februar. Finansierings-gruppa (Anders, 
Eilert, Christian) hadde et møte for kort tid siden og jobber videre med større støttespillere.  
 
Foreløpig status på faktisk, innsamlede penger (på øremerket bankonto) er pr i dag er 2,7 MNOK. I tillegg 
har Sparebankstiftelsen DNB gitt 0,5 MNOK ved realisering av prosjektet.  
 
Vi venter på et oppdatert kostnadsoverslag fra Norconsult, som er ventet 5. februar, men antar at det som 
totalt mangler for investeringen er ca 10 MNOK. 
 
Til rulleringen av anleggsplanen vil vi oppdatere vår søknad med:  

- Oppdatert kostnadsoverslag 
- Faktisk innsamlede midler 
- Bekreftede gavebrev fra Sparebankstiftelsen DNB og eventuelle private sponsorer 
- Resterende beløp som mangler i finansieringen vil bli søkt om fra kommunen med tanke på 

realisering av anlegget i 2021/2022, og da trolig med et behov for å forskuttere en del av 
investeringen fram til 2023.  

 
I søknaden vil det bli lagt inn en forutsetning om forskuttering av spillemidler og en driftsstøtte på 1 MNOK 
pr år, i tråd med øvrige kunstisanlegg i kommunen.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret vil ha en gjennomgang med fotball knyttet til likviditet og plan for gjennomføring av flere 
anleggsprosjekter i tiden som kommer.  

https://ohil.no/ohil-vedtatt-a-soke-prosjektet-ohil-idrettspark-kunstgresskunstis/ohilidrpark/
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Sverres kommentar: Fotball ble i 2018 bedt om en redegjørelse for planen for de neste anleggene (sak 
#54-2018). I sak #25-2019 ble AU bedt om å sette i gang et kartleggingsarbeid som ikke er påstartet. 
Fotball har laget et utkast til en anleggsoversikt som kan brukes i dette arbeidet. I en periode foran oss 
med flere, store mulige prosjekter (spesielt fotball og bandy) er det viktig å ha en slik oversikt i forbindelse 
med klubbens samlede forpliktelser og fordelingen av disse på idrettene. Det er naturlig at denne er klar før 
en gjennomgang med fotball. 
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Møtedato 30.01.2020 

 

Saksnummer 71 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


