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Hovedstyremøte  
Torsdag 25.06.2020 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

23 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

24 Gjennomføring av årsmøtet Sverre 

25 Konstituering av nytt hovedstyre Elin 

26 ØHIL – «post korona» Sverre 

27 ØHIL idrettspark - Prosjektgruppa Sverre, Anders 

28 ØHIL idrettspark – Kort status Sverre, Anders 

29 ØHIL idrettspark – Bekreftelse Sverre 

30 Møtekalender H2 Sverre 

31 Eventuelt Elin 

   
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian, Sverre, Annette 
Forfall: Anders, Rune, Ingunn 
 
Invitert: Idrettene 
Tilstede: Ingen 
 
Kalender: 
 
Torsdag 20. august kl. 1730 (regnskap Q2, implementering av nye verdier) 
Torsdag 29. oktober kl. 1930 (regnskap Q3, ØHIL idrettspark) 
Torsdag 10. desember kl. 1930 (Budsjett) 
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Møtedato 25.06.2020 

 

Saksnummer 23 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (06.05.2020) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling til møtet 25.06.2020 er sendt ut pr mail.  
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 06.05.2020 og innkallingen til møtet 25.06.2020 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 25.06.2020 

 

Saksnummer 24 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Gjennomføring av årsmøtet 

Orientering:  
 
Årsmøtet ble gjennomført elektronisk som følge av korona-epidemien.  
 
Opprinnelig dato for årsmøtet var 19.03 og innkalling og saksunderlag var gjort i henhold til klubbens 
vedtekter. Hovedstyret vedtok å endre form på årsmøtet, og innkalling ble publisert 10.05.  
 
Ingen nye saker ble meldt inn innen fristen. Siste frist for innspill til det elektroniske møtet var fredag 12. 
juni kl. 1800. Ingen innspill eller bemerkninger kom inn. 
 
Her er link til ØHILs årsmøter (saksunderlag og protokoller).  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
  

https://ohil.no/arsmoter-i-ohil/
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Møtedato 25.06.2020 

 

Saksnummer 25 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Konstituering av nytt hovedstyre 

Orientering:  
 
Valgkomitéen innstilte på gjenvalg på det sittende styret.  
 
Prioriterte oppgaver for hovedstyret i tiden framover: 
 

- Realisering av ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 
- Implementering av nye verdier, felles kjøreregler 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Idrettene inviteres til det neste styremøtet (20. august), der nye verdier gjennomgås og diskuteres. 
Verdiene må gis eierskap og innhold for hele klubben, og det er fint om idrettene forbereder seg på hva de 
oppdaterte verdiene betyr for dem.  
 
Det er også ønskelig for HS å diskutere en felles lønns-policy for betalte trenere. Det er i ferd med å bli en 
utfordring at det er ulik praksis mellom idrettene.  
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Møtedato 25.06.2020 

 

Saksnummer 26 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL – «post korona» 

Orientering:  

Regnskapet er sendt ut til idrettene og hovedstyret. I juni har vi fått 2 store poster på inntektssiden som da ikke 
er med på mai-rapporten; LAM-midler (654’) og Krisepakke 1 (328’). Midlene blir fordelt på H1-regnskapet.  
 
Generelt i forhold til aktivitet og økonomi; Vi har vært tøffe på permitteringer da aktiviteten var nede, samtidig 
har vi stått klare når åpningene for aktivitet kom. Vi har også truffet på søknader om støtteordningene det har 
vært mulig å søke på, noe som gjør at ØHIL har kommet seg gjennom en tøff vår på en bra måte økonomisk. 
Inntektsposter har som regel en tilsvarende kostnadspost og dette har gjort at mye fortsatt har gått i null.  

Frafall av utøvere vil vi trenge noe mer tid for å kunne si noe sikkert om. Noe frafall vil det helt sikkert bli, og 
trolig flest i ungdoms-alderen. 

Idrettene er utfordret på en kort rapport om hvordan idretten har kommet gjennom den siste måneden (hvordan 
korona-epidemien har satt sitt preg).  

ØHIL (HS):  
Aktivitet: Allidretten ble avsluttet en måned tidligere enn planlagt. 
Økonomi: Positivt i forhold til budsjett denne perioden (pga støtteordninger, permitteringer, pappa-perm, 
nedbemanning,  
Frafall: En del ubetalte medlemskontingenter, som henger sammen med aktivitetene i undergruppene. 

Fotball: 
Aktivitet: Krevende å holde smittevernreglene, men vi var godt forberedt og klare til umiddelbar oppstart da 
lettelsene kom gradvis. Alle ansatte trenere var tilbake i full jobb fra 4. mai, og disse, inkl ledelsen, har gjort en 
kjempejobb i perioden. Responsen fra foreldrene var også veldig god, da vi var avhengige av en stor mengde 
mennesker for å følge smitteverns-reglene. Vi har måttet avlyse BDO-cup (april) og 2 planlagte camper. Det har 
vært et godt oppmøte på treninger, og ca 200 færre betalende enn i fjor. Akademitreninger er i gang, og nå delt 
opp på Eikeli, Jarmyra og Hosle (tidlgere bare Hosle). Vi har hatt 291 påmeldte deltakere. Denne uken er det 
fulle grupper på fotballskolene på Jarmyra og Hosle (max 200 på hver arena, inkl trenere).  
Økonomi: Positivt i forhold til budsjett (mye kommer i juni), hensyntatt at vi har fakturert aktivitetsavgift kun for 
vårsesongen. Støtte fra Ferd (500’), mange nye sponsorer og støtte fra krisepakke 1 som dekket opp tapte 
deltageravgifter for BDO-cup og campene.  
Frafall: 200 færre registrert enn på samme tid i fjor, men det er håp om å redusere dette ved full oppstart til 
høsten.  

Håndball:  
Aktivitet: Fra første uken etter det åpnet for treninger i grupper på fem har det vært aktivitet i håndballgruppa. 
De aller fleste av lagene fra 2008 og oppover har trent godt med et tilbud om minimum to treninger i uken. 
Av årsaker vi enda har til gode å bli forklart ble Hoslehallen holdt stengt lenger enn andre haller med tilsvarende 
tilsynsavtale med Kommunen. Lagene fra 2008 og oppover har vært i gang i Hoslehallen i noen uker nå og det 
ser ut til å fungere godt med hensyn til smittevernsregler. Konklusjon aktivitet: OK. 
Økonomi: Rent økonomisk kunne ikke korona-nedstengningen kommet på et særlig bedre tidspunkt for 
håndballen. I mars måned reduseres aktiviteten før den i april avsluttes. Likevel ligger vi på underskudd på kr. 
93.513 på postene: 

• Billettinntekter 

• Egne arrangementer 

• Kafeteria/kiosk salg 

Fra krisepakken del 1 har vi på den andre siden fått tildelt kr. 108.000. Dette er med på å hente inn det «tapte». 
Konklusjon økonomi: OK. 
Frafall: Per nå kan vi ikke se å ha mistet noen fler enn hva som er «normalt» etter endt sesong. Vi vil få et 
tydeligere svar på dette når neste sesongs treningsavgift sendes ut. Konklusjon frafall: OK. 
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Bandy:  
Aktivitet: Svært lite påvirket (sesongen var avsluttet). 
Økonomi: Ingen påvirkning av situasjonen, positivt resultat i forhold til budsjett. 
Frafall: Ingen påvirkning.  

Hopp:  
Aktivitet: Svært lite påvirket, har hatt 3-4 hoppere på trening i sommer 
Økonomi: Bingo-pengene vil trolig bli sterkt redusert i 2020.  
Frafall: Ingen påvirkning.  

Alpin:  
Aktivitet: Klubbmesterskapet ble avlyst, men ellers var sesongen avsluttet 
Økonomi: Ingen påvirkning, heller positiv (sparte penger på trenere og utgifter klubbmesterskap) 
Frafall: Ingen påvirkning.  
 
Langrenn (ikke svart, Sverres kommentarer):  
Aktivitet: Klubbmesterskapet ble avlyst. Ivrig-trening er i gang. 
Økonomi: Liten påvirkning.  
Frafall: Ingen påvirkning.  

Baseball (ikke svart, Sverres kommentarer):  
Aktivitet: Er i gang med treninger. 
Økonomi: Liten påvirkning. 
Frafall: Ingen påvirkning.  

 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret er svært fornøyd med hvordan klubben har kommet seg gjennom denne perioden.  
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Møtedato 25.06.2020 

 

Saksnummer 27 

Saksbehandler Sverre, Anders 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark - Prosjektgruppa 

Bakgrunn:  
 
Etter MIK-utvalgets vedtak om å bevilge 9 MNOK til ØHIL idrettspark 4. juni, ble det etablert en 
prosjektgruppe 11. juni. Anders, som leder av AU innkalte og ledet møtet, med en bakgrunnsinformasjon 
fra Sverre om hvor prosjektet står.  
 
Prosjektgruppa, som i første fase er satt til å jobbe fram mot spillemiddelsøknaden (frist 15. oktober): 
 
Lars Fredenlund (leder) 
Petter Breistøl (prosess, prosjektering) 
Kay Prytz (drift) 
Eivind Thorne (bandys interesser) 
Carl Arnold Johansen (fotballs interesser) 
Knut Jostein Sætnan (langrenns interesser) 
Sverre Nordby (klubbens kontaktpunkt rundt diverse) 
 
Anders og Sverre ga gruppa et enkelt mandat; En best mulig idrettsflate for våre idretter og nærmiljøet 
innenfor de økonomiske rammene som er gjennomgått.  
 
Arbeidet med inntekter til drift og investering gjøres i en egen gruppe utenfor denne prosjektgruppen. Her 
deltar Anders B, Eilert L, Christian N, Erik L og Morten W. Disse er i gang med opprettelse av en sikret 
konto for innbetaling fra den gruppen som har komittert penger til prosjektet i en tidligere fase.  
 

Vedtak:  
 
Prosjektgruppas sammensetning og mandat godkjennes.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 25.06.2020 

 

Saksnummer 28 

Saksbehandler Sverre, Anders 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark – Kort status 

Orientering:  

Prosjekt-gruppa er koblet sammen i en Teams-gruppe, der viktige dokumenter og oppgaver fordeles.  

Gjennomført:  
 
16.06: Møte med en entreprenør og kunstgress-leverandør. Diskusjoner om baneoppbygging, kunstgressdekke 
og tips til veien videre med prosjektet (tilstede: Lars, Kay, Sverre) 
22.06: Møte med Liv Stensaker (ekstern konsulent), som vil hjelpe oss med diverse underlag (tegninger) og å 
sette sammen spillemiddelsøknaden (tilstede: Lars, Kay, Sverre) 
22.06: Store deler av prosjektgruppa (Lars, Kay, Carl, Petter, Eivind, Tom) på befaring på 2 ulike anlegg i 
Drammens-området (Svelvik, Konnerud) for innhenting av erfaringer. Dette var svært nyttig for videre 
planlegging.  

Prosjektgruppa er kommet godt i gang, og selv om vi har en hektisk periode foran oss, ser det lovende ut for 
ønsket framdrift. Målet er å gjennomføre en forhåndskonferanse med byggesaksavdelingen i Bærum kommune 
rett over ferien.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 25.06.2020 

 

Saksnummer 29 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark - Bekreftelse 

Bakgrunn:  
 
For å søke om spillemidler høsten 2020, kreves det en bekreftelse fra hovedstyret.  
 

Vedtak:  
 
ØHILs hovedstyre bekrefter med dette at klubben, basert på tidligere gjennomgang av prosjektet internt og 
med søknaden til Bærum kommune som underlag, at vi høsten 2020 fremmer spillemiddelsøknad for 
realisering av ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis i 2021.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 25.06.2020 

 

Saksnummer 30 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Møtekalender H2 

Bakgrunn:  

Forslag til møtekalender er gjort ihht til regnskapsrapporter.  
 

Vedtak: 
 
Torsdag 20. august kl. 1730 (regnskap Q2, implementering av nye verdier) 
Torsdag 29. oktober kl. 1930 (regnskap Q3, ØHIL idrettspark) 
Torsdag 10. desember kl. 1930 (Budsjett) 
 

Styrets bemerkninger:  
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Møtedato 25.06.2020 

 

Saksnummer 31 

Saksbehandler Elin 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Ingen saker. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

 


