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Hovedstyremøte  
Torsdag 06.05.2020 kl. 1930 på Teams (video og 
fildeling) 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

18 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

19 Korona-situasjonen Sverre 

20 ØHILs årsmøte Sverre  

21 Oppdatert ØHIL-logo Sverre 

22 Eventuelt Elin 
 

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

- Ingen møter er berammet.  
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Møtedato 06.05.2020 

 

Saksnummer 18 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (16.04.2020) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling til møtet 06.05.2020 er sendt ut pr mail.  
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 06.04.2020 og innkallingen til møtet 06.05.2020 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 06.05.2020 

 

Saksnummer 19 

Saksbehandler Sverre, Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Korona-situasjonen 

Orientering:  
 
Det er ukentlige oppdateringer og føringer fra offentlige instanser. Disse oppdateres på vår «Korona-side» 
på www.ohil.no . Her legges også klubbrelatert Korona-informasjon.  
 
Fotball har de siste uken hatt en økende aktivitet, og de strenge føringene følges så godt det lar seg gjøre, 
inkl avstandsregler, låsing av mål og vask av utstyr.   
 
Fra 20. april reduserte vi permitteringsgraden på noen av de sentrale i ØHIL fotball, samt sportssjef i ØHIL 
håndball.  
 
Fra 4. mai er sportssjefene i ØHIL fotball og håndball, samt mange av trenerne med faste avtaler (fotball) 
tilbake i sine stillinger for fullt. Hanne er tilbake i jobb 50% og Tommy i 40%. Klubbsjappa åpnes på 
kveldstid i løpet av mai.  
 
Langrenn og hopp har bedt om mulighet for å starte opp, og de er bedt om å utarbeide føringer for 
treningen, i tråd med kommunale retningslinjer og føringene som ØHIL fotball har fulgt. Disse er godkjent 
av daglig leder:  
 
ØHIL langrenn 
ØHIL hopp 
 
Fotball har startet opp igjen med akademitreninger mandag 4. mai. Før oppstart var det 260 påmeldte, med 
1,5 trening i uken i snitt (altså 390 enkelt-treninger).  
 
Fotball-spillere fra 2012 og eldre har fått tilsendt informasjon om betaling av aktivitetsavgifter for vår-
sesongen, med frist 10. mai.  
 
Bærum kommune har gitt beskjed om en gradvis åpning av idrettshallene fra mandag 11. mai.  
 
Torsdag 7. mai holder regjeringen ny pressekonferanse, der det forventes en ytterligere avklaring på 
aktivitet og seriespill framover.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret er svært fornøyde med hvordan situasjonen er håndtert så langt! 
 
Etterord:  
-Til søknaden om midler fra staten, er vi bedt om å ettersende noen vedlegg innen 15. mai. Sverre er på 
saken. 
- Fotball har sendt ut mail til alle aktive (i tillegg til tidligere info i andre kanaler). Pr. 10.05 (fristen) har 581 
betalt for treningen ut juni. 
 

 
  

http://www.ohil.no/
https://ohil.no/oppstart-ivrigtreninger/
https://ohil.no/hopptreninger/
https://ohil.no/ohil-fotball-betaling-av-treningsavgift-sommer-2020/
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Møtedato 06.05.2020 

 

Saksnummer 20 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHILs årsmøte 

Bakgrunn:  
 
Idrettslagene har 3 muligheter til å avholde sine årsmøter: Informasjon fra Idrettsforbundet 
 
Fristen for å gjennomføre årsmøtet er utsatt ytterligere slik at alle idrettslag plikter å avholde årsmøtet så 
snart det er forsvarlig å avholde fysisk møte, og senest 31. desember 2020. 
 
Vi hadde alle sakspapirer klare til det planlagte årsmøtet 19. mars. Det var ingen innkomne saker. 
Hovedstyret har 3 orienteringssaker;  
 

- Oppdatering ØHIL idrettspark 
- Oppdaterte verdier 
- Æresmedlem 

 
Fra NIFs veiledning til valg av type årsmøte, sier de om skriftlig årsmøte:  

Skriftlig årsmøte anbefales der det ikke skal behandles saker som skaper debatt, det er innkomne forslag eller 

forslag på alternative kandidater til valgkomiteens innstilling. Styret må i forkant vurdere om dette kan være en 
egnet gjennomføringsmåte for idrettslagets årsmøte, og bør ta samme vurdering etter at forlagsfristen er gått ut 
når styret ser hvilke ev. forslag som er fremmet av medlemmene. 
 

Vedtak:  
 
ØHILs årsmøte avholdes skriftlig, med siste dato og tidspunkt for å avgi stemme fredag 12. juni kl. 1900.  
Oppdatert innkalling med link til saksdokumenter sendes ut seneste 30 dager før.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Etterord: 
 
Sverre har lagt ut innkalling på www.ohil.no og delt på Facebook. 
 

 
  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/tre-mater-a-gjennomfore-arsmote-i-idrettslag-pa/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 06.05.2020 

 

Saksnummer 21 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppdatert ØHIL-logo 

Bakgrunn:  

Vi har fått laget noen varianter av en oppdatert klubb-logo, basert på våre farger.  

Bakgrunnen er å få en logo som kommer tydeligere fram på ulike produkter, og med et mer klassisk design 
(våpen-skjold).  

To varianter ble framlagt for styret, og endelig versjon er denne:  

 

 

 

Vedtak:  
 
Ny logo kan fases inn på nye produkter/profileringsmatriell. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 06.05.2020 

 

Saksnummer 22 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  

Ingen saker. 

 

Styrets bemerkninger: 
 

 


