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Hovedstyremøte  
Tirsdag 26.01.2021 kl. 1930 på Teams 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

2 Status ØHIL idrettspark Sverre 

3 Andre anleggsprosjekter Sverre 

4 Årsregnskap 2020 Sverre 

5 Årsmøtet Sverre 

6 Pågående prosjekter og utredninger Sverre 

7 Eventuelt Elin 

8 - Intern styresak -  Elin, Rune 

   

   

 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian 
Forfall: Ingen 
 
Invitert: Ingen 
 
Kalender: 
 
Torsdag 18. februar (årsregnskap 2020, endelig budsjett 2021) 
Torsdag 11. mars kl. 1930 (forberedelser til årsmøtet) 
Torsdag 25. mars kl. 1915 (etablering av nytt styre) 
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Møtedato 26.01.2021 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (10.12.2020) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling med saksunderlag til møtet 26.01.2021 er sendt ut pr mail.  
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 10.12.2020 og innkallingen til møtet 26.01.2021 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 26.01.2021 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status ØHIL idrettspark 

Bakgrunn:  
 
Spillemiddelsøknaden 
 
Søknaden er behandlet av Bærum kommune og videresendt til Viken fylke for endelig behandling. Vedlagt 
endelig oppsett på kostnad og finansiering (vedlegg 1).  
 
Byggesøknaden 
 
Vi har fått skriftlig tilbakemelding på forespørselen om forhåndskonferanse. (Forespørselen gjaldt også en 
framtidig stadion-bygning, som ikke er en del av dette prosjektet.) Vilkår for byggesaken som ble gitt: 
 

- Slokkevann 
- Plan for overvannshåndtering 

 
Begge punktene er under arbeid/ferdigstillelse, inkl bistand fra Norconsult og Firefly.  
 
Anbudsgrunnlaget 
 
Anbudsgrunnlaget er utarbeidet og gjennomgått ved to anledninger med Norconsult (14.01 og 21.01). Den 
siste finpussen gjøres kommende uke og et foreløpig siste møte for prosjektgruppen i nåværende form er 
berammet 28.01. De siste detaljene for driftsbygningen (plassering av de ulike elementene for 
kjølesystemet) og tildelingsgrunnlaget gjenstår.  
 
Avtaler som er landet 

- Avtale om leie av grunn med Bærum kommune 
- Avtale om forskuttering av mva med Bærum kommune 
- Avtale om forskuttering av spillemidler med Bærum kommune 
- Driftsavtale med Bærum kommune 
- Sambruksavtale fotball/bandy 

 
Videre framdrift 

- Spillemiddelsøknad forventes ferdig behandlet i april/mai 
- Byggesøknad forventes ferdig behandlet i april/mai 
- Byggestart forventes mai/juni 
- Organisering av neste fase er uavklart 

 
Økonomi 
Jfr kostnadsoverslag og finansiering har prosjektgruppens arbeid så langt i prosessen spart prosjektet for 
store summer. Noen kostnader har påløpt til prosjektering (Liv Stensaker, Firefly, Norconsult).  
 
(Sverre jobber parallelt med støtteordninger for lysanlegg og mediatårnet, som ikke er en del av den 
innsendte spillemiddelsøknaden.) 
 
 

Vedtak:  
 
Daglig leder etablerer en ny prosjektgruppe, med en betalt prosjektledelse. Christian deltar i 
avtaleprosessen, for å sikre rammer i avtalen(e) og hovedstyrets interesser/ansvar. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Sverre ber forsikringsselskapet om en vurdering av om prosjektets omfang påvirker eksisterende styre-
forsikring.  
Etterord: Sverre har sendt en forespørsel, og orienterer om evt forslag til justering av styre-forsikringen.  
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Møtedato 26.01.2021 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Andre anleggsprosjekter 

Orientering:  
 
Eikeli 
 
Det er stor framdrift med Eikeli-hallen. Bygget er snart «under tak» og Tobias og Sverre skal på befaring.  
 
Arbeidene er noe forsinket i forhold til planlagt oppstart for kunstgress- og nærmiljø-prosjektet til ØHIL 
fotball. PEAB har bedt om en utsettelse fra 1. juli til 1. september. Sverre er i dialog/forhandling knyttet til 
dette.  
 
Jarmyra 
 
Sverre er i dialog med Jacaranda/Arcasa knyttet til et nytt mulig prosjekt på Jar. Mer informasjon gis i 
møtet. Se vedlegg 2. 
 
Haga/Nordhaug/Toppgolf 
 
Vi har positive samtaler med Toppgolf/Nordhaug og har hatt en befaring i området. Sverre mfl skal ha et 
møte om framtidig samarbeid. I år har vi fått tilgang til å ha skileik på driving-rangen. 
 
Videre arbeid, primært for Anleggsutvalget (Vedlegg 5; rundskriv fra BIR, januar 2021) 
 

- Lett rullering av anleggsplanen 15. februar (for prosjekter i 2022) 
Lysanlegg ØHIL idrettspark 

- Hovedrullering av anleggsplanen 1. november (for prosjekter 2023-2026) 
- Søknadsfrist klubbhusmidler 1. mars 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Anders innkaller til et møte i Anleggsutvalget. 
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Møtedato 26.01.2021 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Årsregnskap 2020 

Orientering:  
 
Vi har fått første utkast til årsregnskap for 2020. Se vedlegg 3. Foreløpig resultat viser et driftsoverskudd på 
2,2 MNOK.  
 
Idrettene har fått tilsendt sine rapporter og gir sine innspill/forslag til justeringer innen 31. januar.  
 
Vesentlige avvik med resultateffekt for ØHIL (HS): 
 
Inntekter: 

- Tilskuddsordninger (krisepakke 1 og 2, Bærumspakken og klubbhusmidler BK) 
 
Kostnader:  

- Reduserte lønnskostnader (sykmelding Torunn, permisjon Sverre) 
 
Endelig årsregnskap presenteres for hovedstyret 18. februar. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Nikolai og Sverre forbereder forslag til endelig årsregnskap i samarbeid med regnskapsfører. Dette 
forelegges styret 18. februar.  
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Møtedato 26.01.2021 

 

Saksnummer 5 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Årsmøtet 

Orientering:  
 
ØHILs årsmøte skal avholdes torsdag 25. mars. Det er mye som skal på plass, og Sverre har sendt ut 
oppgavefordelingen til de som skal levere. Se vedlegg 4.  
 
Til diskusjon i hovedstyret:  
 

- Styreroller for neste periode 
- Hovedstyrets rolle (ønskes mer nærhet til idrettene?) 
- Organisering av idrettenes styrer og valgkomitéens arbeid 
 

Det er ønskelig at hovedstyret kommer nærmere sporten, og det som rører seg der. Endringer i 
organisasjonsmodellen ble diskutert, og styret diskuterer og vedtar evt endringer før årsmøtet.  
 
Valgkomitéen er i gang med å snakke med aktuelle kandidater. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Valgkomitéens rolle ble diskutert, med en intensjon om at de som sitter der har god kjennskap til klubbens 
aktiviteter og behovet for å dekke roller. Dette kan gjøres på flere måter, inkl å innkalles til et møte med 
hovedstyret i året. Det er hovedstyret som innstiller til ny valgkomité.  
 
Kontinuitet vs fornyelse ble diskutert både for hovedstyret og idrettsstyrene. For hovedstyret er det viktig at 
vi unngår at mer enn halve styret går ut samtidig. 
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/03/organisasjonsplan_v19032019-2.pdf
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Møtedato 26.01.2021 

 

Saksnummer 6 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Pågående prosjekter og utredninger 

Orientering:  
 
Trygg på trening 
 
Det første møtet med Redd barna er avholdt 7. januar (Tobias, Bjørn Frode, Håvard, Sverre). Et godt møte 
der ØHIL fotball har inntatt flere elementer fra programmet i sine planer allerede. Et nytt møte knyttet til 
opplæring av klubbens trenere er berammet i slutten av januar.  
 
ØHIL fotball skal ikke skifte drakter i 2021, så den tiltenkte sponsorplassen på ryggen er skjøvet et år fram.  
 
Kjørestopp  
 
ØHIL er med som pilot i et nytt prosjekt som starter opp til høsten. Dette inkluderer i første omgang ØHIL 
fotballs SFO-fotball. Sverre orienterer mer i møtet.  
 
Proffkontrakter fotball 
 
ØHIL fotball kommer ikke til å fremme sak om proffkontrakter på årsmøtet og saken er stilt i bero inntil videre. 
 
Transport 
 
ØHIL fotball vurderer kostnader fra transport-selskaper vs det å kjøpe/lease 2 egne 9-setere.  
 
Fra fotballstyrets behandling av saken:  
 
Bakgrunn:  
Fotball bruker mye penger på taxi og buss ifm transport fra skoler til akademi. I både 2018 og 2019 var 
kostnaden omtrent 300.000,- og i 2020 ca 200.000,- (noe redusert aktivitet pga covid).  
Vi estimerer ca 300.000 kr i årlige transportutgifter fremover. Med to nisetere vil vi kunne dekke behovet på 
akademiet og lagenes transportbehov.  
 
Styrets bemerkninger 
Vi har definitivt et behov for transporttjenester i vår aktivitet og det bør vurderes nærmere om innkjøp av 
egne transportmidler kan være både kostnadsbesparende og føre til en mer effektiv drift. Det var enighet 
om å innhente tilbud på nye biler med både 9 seter og 17 seter fra ulike leverandører. Tilbudene 
presenteres i neste styremøte.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 26.01.2021 

 

Saksnummer 7 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
BIRs årsmøte er fastsatt til tirsdag 16. mars kl 1800 i Bærum SKs klubbhus. Innkalling sendes i uke 6. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Elin og Anders stiller fra hovedstyret. Vi kan ha med 2 stk til (en av hvert kjønn).  
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Møtedato 26.01.2021 

 

Saksnummer 8 

Saksbehandler Elin, Rune 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn - Intern styresak - 

Bakgrunn:  
 
 

Vedtak:  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


