
 
Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

 1 

 
Hovedstyremøte  
Torsdag 16.04.2020 kl. 1930 på Teams (video og 
fildeling) 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

16 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

17 Korona-situasjonen Sverre, Elin 

   
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian, Tom, Sverre 
Forfall: Ingen 
 
Kalender: 
 

- Ingen møter er berammet. Neste møte (starten av mai, vil i hovedsak omhandle årsmøtet og 
korona-situasjonen) 
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Møtedato 16.04.2020 

 

Saksnummer 16 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (24.03.2020) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling til møtet 16.04.2020 er sendt ut pr mail.  
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 24.03.2020 og innkallingen til møtet 16.04.2020 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 16.04.2020 

 

Saksnummer 17 

Saksbehandler Sverre, Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Korona-situasjonen 

Bakgrunn:  
 
Det er gitt en mulighet for oppstart med svært strenge føringer fra FHI, NIF og Bærum kommune, foreløpig 
for utendørsidrettene. Fotball har ønsket å komme i gang med aktivitet raskest mulig.  
 
Vi forholder oss til Bærum kommunes føringer, som ligger her.  
 
Sverre gikk gjennom et forslag til føringer for oppstart av fotball på våre anlegg. Oppdatert notat ligger her.  
 
For å kunne åpne opp for organisert aktivitet på fotball-anleggene er det nødvendig å redusere 
permitteringsgraden for ØHIL fotballs betalte trenere og administrasjon. 
 
ØHILs håndtering av situasjonen er oppdatert i en samleside på våre web-sider.  
 

Vedtak:  
 
ØHILs første-prioritet så lenge epidemien/pandemien pågår er å hindre smittespredning.  
 
ØHIL fotball gis tillatelse til å sette i gang aktiviteter som er i tråd med gjeldende føringer fra Bærum 
kommune og det oppdaterte notatet fra styremøtet.  
 
For å sikre smittevern og kontroll på treningsfeltet, skal betalte trenere (med få unntak) bruke all sin tid på 
treningsfeltet, i første omgang ut april måned. Dette for å sikre smittevern, gode aktiviteter og for å vise 
våre medlemmer at vi kan gjennomføre gode og trygge treningsøkter.  
 
Ved positiv respons, vil vi ved fakturering av sommeravgiften kunne forvente mange betalende og aktive 
medlemmer, som igjen vil kunne bidra til å ha tilnærmet normal drift resten av vårsesongen. Fakturering 
skjer via Superinvite fra 27.04, med en skalert betaling i henhold til antall treninger pr uke. Faktureringen 
skal kun gjelde for vår-sesongen. Hovedstyret oppfordrer til lave/moderate satser for flest mulig betalende.  
 
Elin og Sverre utarbeider et skriv som sendes til alle medlemmer (ikke bare fotball).  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Etterord: Her er informasjonsbrev fra Elin/Sverre sendt til våre medlemmer 20. april.  
Etterord: Her er artikkel fra ØHIL fotball om oppstart og føringer fra 20. april 

 
 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/koronapandemien---delvis-apning-av-idrettsanlegg/
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/04/oppstart_fotball_april2020.pdf
https://ohil.no/korona-felles-informasjon-for-alle-idretter/
https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/04/ohil_medlemsbrev_200420.pdf
https://ohil.no/oppstart-fotball/

