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Hovedstyremøte  
Torsdag 20.08.2020 kl. 1730 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

32 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin, Sverre 

33 Regnskap pr Q2 Nikolai, idrettene, Sverre 

34 ØHIL idrettspark, status prosjektgruppen Lars, Anders, Sverre 

35 ØHIL idrettspark, status inntektsgruppen Anders 

36 Implementering av nye verdier Elin, idrettene 

37 Generelt om status etter sommeren Sverre 

38 Eventuelt Elin 

   
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian, Sverre 
Forfall: Christian 
 
Invitert: Idrettene, Torunn, Hanne 
Tilstede: Torunn, Tom, Eivind, Tobias, Philip 
 
Kalender: 
 
29. oktober (regnskap Q3) 
10. desember (budsjett) 
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Møtedato 20.08.2020 

 

Saksnummer 32 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (25.06.2020) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling til møtet 20.08.2020 er sendt ut pr mail.  
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 25.06.2020 og innkallingen til møtet 20.08.2020 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 20.08.2020 

 

Saksnummer 33 

Saksbehandler Nikolai, idrettene, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap pr Q2 

Orientering:  
 
Styret og idrettene er oversendt regnskapet. Totalen er vedlagt sakspapirene.   
 
Generelt for halvtårsregnskapet:  
 
Naturlig nok er omsetningen vesentlig redusert, basert på tilnærmet stillstand fra midten av mars. 
Vinteridrettene ble lite påvirket av situasjonen. Størst utslag har kommet i ØHIL (HS) og fotball. Totalen for 
klubben er at vi har kommet oss godt gjennom perioden som har vært. Samtidig blir det spennende å se på 
status på et forventet frafall lengre fram i tid.  
 
ØHIL (HS): 
Regnskapet viser et stort positivt resultat for ØHIL (HS). Dette skyldes delvis sykmelding og 
foreldrepenger, men først og fremst at offentlige tilskudd som skal fordeles på idrettene (1 MNOK) ikke er 
fordelt. Dette gjøres i september, ettersom vi venter på den siste andelen av de lokale aktivitetsmidlene.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret ønsker en orientering som viser regnskapet knyttet opp til støtte-ordninger ved en senere anledning.  
 
Sverre orienterte foreløpig om at den første statlige ordningen medførte et tliskudd på 328’ (fotball og 
håndball). Neste pakke fra staten har søknadsfrist 15. september. Bærum kommune har hatt en utlysning 
med frist 15. august som vi har søkt på. Svar på denne kommer trolig ikke før resultatet fra krisepakke 2 er 
utbetalt.  
 
Styret er tilfreds med at idrettene og administrasjonen har hatt god kontroll på økonomien i perioden fram til 
nå.  
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Møtedato 20.08.2020 

 

Saksnummer 34 

Saksbehandler Lars, Anders, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark, status prosjektgruppen 

Orientering:  
 
Prosjektgruppen hadde sitt første møte etter ferien mandag 17. august. Planen er å ha møter hver 14. dag 
fram til medio oktober (frist for innlevering av spillemiddelsøknaden). Langrenn deltok ikke på møtet, ellers 
var alle til stede. 
 
Det er gjort et godt stykke arbeid i sommer, og selv om det er mye som gjenstår er vi i rute. Det er et godt 
og konstruktivt samarbeid i gruppa og spesielt mellom idrettene. 
 
Den viktigste avklaringen som ble gjort i møtet, var definering av baneområdet. Dette blir underlaget for det 
videre arbeidet både i spillemiddelsøknaden, men også i regulerings/-byggesaksarbeidet som må gå 
parallelt for å komme i mål med prosjektet i 2021.  
 

 
 
Det videre arbeidet er delt i 3:  
 

- Spillemiddelsøknad, ferdigstilles 15. oktober 
- Byggesøknad, ferdigstilles 15. oktober 
- Anbudsgrunnlag, ferdigstilles 15. desember 

 

Styrets bemerkninger:  
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Møtedato 20.08.2020 

 

Saksnummer 35 

Saksbehandler Anders 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark, status inntektsgruppen 

Orientering:  

Inntektsgruppen har møttes etter ferien og fordelt videre arbeidsoppgaver: 

Erik, Morten: selge flere andeler og stiftelser 
Eilert, Christian, Anders: Sikre kommitterte midler gjennom å utarbeide dokumenter og opprette en klientkonto.  

Det arbeides med en oppdatert liste med store potensielle sponsorer. Salg av banen er diskutert, men bruk av 
reklameskilter blir en del av byggesøknaden.  

Det legges opp til hyppige, effektive møter.   
 

Styrets bemerkninger: 
 

- Etterord: Sverre har kontaktet Daniel Siraj (OBOS) (2. september). 
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Møtedato 20.08.2020 

 

Saksnummer 36 

Saksbehandler Elin, idrettene 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Implementering av nye verdier 

Orientering:  
 
Hovedstyret presenterte ØHILs nye verdier på det elektroniske årsmøtet etter prosessen i høst/vinter.  
 
Idrettene har begynt diskusjonen om hva dette skal bety for dem, men det er ønskelig at hovedstyret 
fasiliteter det videre arbeid, men da ved å stille krav til idrettene på hva de skal levere på.  
 
Som en del av den videre prosessen, er det ønskelig at nye verdier blir en del av klubbens profilering på 
diverse steder, og at det brukes noe penger på arbeid med dette. Det kan være felles presentasjons-maler, 
brevark, plakater/skilt mm.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 20.08.2020 

 

Saksnummer 37 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Generelt om status etter sommeren 

Orientering:  

- Ikke behandlet 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 20.08.2020 

 

Saksnummer 38 

Saksbehandler Elin 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Sverre orienterte om dialog/prosess med revisjonsgruppen i NIF i forbindelse med søknad om mva-
kompensasjon for 2019. Styret signerte et oppdatert årsregnskap som underlag for en oppdatert søknad.  

- Etterord: Oppdatert søknad/regnskap ble godkjent, noe som medfører en økt støtte på anslagsvis 
80’ – 100’. Midlene utbetales i desember.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 

 
 


