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Hovedstyremøte  
Torsdag 18.02.2021 kl. 1930 på Teams 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

9 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

10 Årsregnskap 2020 Nikolai, Sverre 

11 Budsjett 2021 Nikolai, Sverre 

12 Gjennomføring av årsmøtet Sverre 

13 Bærumspakke 2 Sverre 

14 Toppklubbstandard (fotball) Sverre 

15 Status ØHIL idrettspark Sverre 

16 Eventuelt Elin, Sverre 

   

   

   

 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian 

Forfall: Ingen 
 
Invitert: Idrettene 
Tilstede: Bjørn Frode (fotball), Håkon (hopp) 
 
Kalender: 

 
Torsdag 11. mars kl. 1930 (forberedelser til årsmøtet)  
Torsdag 25. mars kl. 1915 (etablering av nytt styre) 
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Møtedato 18.02.2021 

 

Saksnummer 9 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (26.01.2021) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 

Innkalling med saksunderlag til møtet 18.02.2021 er sendt ut pr mail.  
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 26.02.2021 og innkallingen til møtet 18.02.2021 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 

 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 18.02.2021 

 

Saksnummer 10 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Årsregnskap 2020 

Bakgrunn:  
 
Idrettene hadde frist 31. januar til å melde inn eventuelle justeringer/avsetninger til regnskapet for 2020. 

Relevante justeringer er gjort i vedlagt forslag til årsregnskap.  
 
Vedrørende periodisering av offentlig støtte (HS, fotball) er vedlagte justering innarbeidet. 
 
Foreløpig regnskap viser et ordinært resultat på kr. 852.169,-. 
 

Regnskapsfører og revisor har avsatt tid, slik at endelig revidert regnskap er klart for signering av styret 11. 
mars (siste frist).  
 

 
 

Vedtak: 
 
Styret godkjenner foreløpig årsregnskap.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 18.02.2021 

 

Saksnummer 11 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2021 

Bakgrunn:  
 
Idrettene hadde frist til å melde inn justeringer til budsjettet 14. februar.  
 

Førstegangs-behandling av budsjettet ble gjort 10. desember (sak #48).  
 
Budsjettet viser et ordinært resultat på kr. 20.648,- 
 
Vedlagt er sammensatt budsjett.  
 

 

 
 

Vedtak: 
 

Styret godkjenner forslag til budsjett, for endelig vedtak på årsmøtet.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Sverre sjekker med fotball vedr. periodisering av tilskudd fra 2020 til 2021.  
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Møtedato 18.02.2021 

 

Saksnummer 12 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Gjennomføring av årsmøtet 

Bakgrunn:  
 
Fristen for å avholde årsmøter i idrettslagene er utsatt til 15. juni på bakgrunn av pandemien.  
 

ØHIL har så langt fulgt normal planlegging (med frister) for en gjennomføring innen utgangen av mars, og daglig 
leder foreslår at ØHIL opprettholder fastsatt dato for årsmøtet; torsdag 25. mars.  
 
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det betyr at det er styret som må beslutte om det skal 
gjennomføres et digitalt årsmøte, og hvilke tekniske løsninger som skal benyttes. Dette kan skje ved et ordinært 
styrevedtak.  

 
NIF anbefaler digital gjennomføring ved bruk av Teams.  
 
Mer informasjon fra NIF 
 
 

Vedtak: 

 
ØHIL avholder årets årsmøte digitalt, på Teams.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

 
  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/
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Møtedato 18.02.2021 

 

Saksnummer 13 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Bærumspakke 2 

Orientering:  
 
Bærum kommune (MIK-utvalget), vedtok 21. januar en «Bærumspakke 2 – støtte til idrett og kultur», med en 
budsjettramme på 3 MNOK. Vi har søkt i henhold til kriteriene; løpende uungåelige kostnader, bortfall av 
inntekter i 4. kvartal, kostnader til smittevern og ungdomstiltak (håndball og langrenn).  

 
I søknaden er det gjort fratrekk fra støtte fra den statlige krisepakke 3.  
 
Se vedlagt oversikt, og oversikt over allerede tilført støtte.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 18.02.2021 

 

Saksnummer 14 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Toppklubbstandard (fotball) 

Orientering:  
 
Toppklubbene på kvinnesiden er invitert til å delta i en prosess som skal «skape robuste organisasjoner og 
gi god sportslig utvikling for toppklubbene på kvinnesiden».  

 
Fotballstyret har vedtatt å starte dette arbeidet, med en målsetning om å nå nivå 2 (av 5) i løpet av kort tid. 
Det er foretatt en «benchmark» som viser at dette er en naturlig målsetning der vi er nå.  
 
Mer informasjon fra NFF 
 

Bjørn Frode orienterte om at «toppklubbstandard» er en naturlig del av den videre prosessen som vi allerede er 
inne i gjennom å være en av 12 utviklingsklubber i Norge.  
 
I etterkant av møtet sendte Bjørn Frode ut mer informasjon til hovedstyret.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

 

  

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2017/toppklubbstandard/
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Møtedato 18.02.2021 

 

Saksnummer 15 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering 

Saksnavn Status ØHIL idrettspark 

Orientering:  
 
Videre organisering av prosjektet framgår av vedlegget, og under er planen slik den er presentert i 
totalentreprisen (anbudsgrunnlaget som ble publisert på Doffin 5. februar):  

 
05.02.2021 kl. 12.00 Kunngjøring Doffin  
17.02.2021 kl. 12.00 Tilbudsbefaring  
26.02.2021 Kl. 12.00 Spørsmålsfrist  
05.03.2021 Kl. 12.00 Tilbudsfrist  
08-12.03.2021 Kl. 12.00 Avklaringsmøter  

15-19.03.2021 Kl. 12.00 Svar frist fra avklaringsmøter  
26.03.2021 Kl. 12.00 Tildeling  
09.04.2021 Kl. 12.00 Utløp karensfrist  
12.04.2021 Kl. 12.00 Kontraktsignering/anleggsstart 
 
Sverre orienterte kort om tilbudsbefaringen og interessenter. Det er 13 stk som har meldt interesse via Doffin, 

og det var 9 stk som deltok på møtet. Håpet er å få minst 3 tilbud i den kommende perioden.  
 
Tilbudsfristen er utsatt til 26. mars.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 18.02.2021 

 

Saksnummer 16 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Proffkontrakter (fotball) – (Elin, Sverre) 
 

Fotball jobber med et underlag inn mot årsmøtet. Elin og Tom tar en prat i forkant. Siste frist for å melde inn 
saker til årsmøtet er 11. mars, men hovedstyret ønsker gjerne et underlag litt før fristen.  
 
Anleggsutvalget – (Anders, Sverre) 
 
Anleggsutvalget vil arbeide inn mot anleggsplanen 2023-2026. Fristen for å melde inn prosjekter er 1. 

november.  
 
Trafikksikkerhet Hosle – (Håkon mfl) 
 
Det er få plasser og tilløp til kaos i perioder. Det er et viktig område å prioritere i tiden som kommer, også 
sammen med skolen.  

 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


