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Hovedstyremøte  
Torsdag 29.10.2020 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

39 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

40 ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis Lars, (Anders, Sverre) 

41 Oppsummering fra BIRs høstseminar Ingunn, Sverre 

42 Avtale med Redd Barna Sverre, (Christian) 

43 Julemarked, juletresalg Sverre 

44 (ca 20.30) Regnskap Q3 Nikolai, idrettene, (Hanne, 
Sverre) 

45 ØHILs nye verdisett, idrettenes prosess Elin 

46 Eventuelt 
- Koronasituasjonen 
- Budsjettprosessen 

Elin, Sverre 

   

   
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian, Lars, Hanne og idrettene (leder eller 
økonomiansvarlig) 
Forfall: Baseball, langrenn 
 
Tilstede: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian, Lars (prosjektleder ØHIL idrettspark), Håkon 
(alpin), Tobias (håndball), Bjørn Frode (fotball), Tom (fotball), Eivind (bandy), Andreas (bandy), Håkon 
(hopp), Hanne (admin), Sverre (admin) 
 
Kalender: 
10. desember (budsjett) 
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Møtedato 29.10.2020 

 

Saksnummer 39 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (20.08.2020) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling med saksunderlag (til de fleste sakene) til møtet 29.10.2020 er sendt ut pr mail.  
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 20.08.2020 og innkallingen til møtet 29.10.2020 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 29.10.2020 

 

Saksnummer 40 

Saksbehandler Lars, (Anders, Sverre) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 

Orientering:  
 
Det har vært en hektisk høst med mye jobb rundt prosjektet. Prosjektgruppen har vært svært driftig og 
spillemiddelsøknaden ble sendt inn innen fristen 15. oktober. Oppdateringer til denne vil gjøres utover 
høsten. Siste frist for endelig innsendelse til Viken fylke (etter godkjenning fra Bærum kommune), er 15. 
januar.  
 
Vedlagt sakspapirene er 5 av de sentrale dokumentene fra spillemiddelsøknaden:  
 

• Plantegning bane 

• Driftsbygning fasade 

• Oppdatert kostnadsoverslag 

• Oppdatert finansieringsplan 

• Oppdatert driftsbudsjett 
 
Det pågår fortsatt et arbeid utover høsten knyttet til økonomi, leieavtale med BK eiendom og eventuelle 
justeringer i spillemiddelsøknaden. Bærum kommune har gjennomgått søknaden, og bedt om utfyllende 
informasjon knyttet til kostnadsoverslaget, finansieringsplanen, driftsbudsjettet, driftsbygningen, 
dreneringen, lysanlegget og kjøleanlegget. Sverre har hovedansvaret for disse punktene.  
 
De to neste fasene for prosjektgruppa er utarbeidelse av anbudsgrunnlaget og byggesøknaden. Målet er å 
ha alt klart i god tid før jul.  
 
Inntektsgruppa har i samarbeid med Thommessen klargjort en klientkonto og en avtale for større 
potensielle givere til prosjektet. Inntektsgruppa arbeider med aktuelle personer.  
 
Prosjektleder Lars Fredenlund holdt et innlegg om prosessen så langt og prosessen videre.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 29.10.2020 

 

Saksnummer 41 

Saksbehandler Ingunn, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppsummering fra BIRs høstseminar 

Orientering:  
 
Ingunn og Sverre representerte klubben på høstseminaret på Sundvollen 23. og 24. oktober, og informerte 
kort om samlingen i møtet. Politikere fra de 5 største politiske partiene og idrettsavdelingen i Bærum 
kommune var til stede, i tillegg til de aller fleste av idrettslagene i Bærum.  
 
De to sentrale sakene som BIR har tatt opp med politikerne, både på samlingen og i brevs form, er knyttet 
til å sikre driftstilskudd til kunstis/kunstsnø-anlegg og forskuttering av spillemidler for de større 
anleggsprosjektene i kommunen.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 29.10.2020 

 

Saksnummer 42 

Saksbehandler Sverre, (Christian) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Avtale med Redd Barna 

Orientering:  

Vedlagt sakspapirene er avtalen som er inngått mellom ØHIL og Redd Barna (2021-2023).  

Avtalen har 3 foreløpige hovedelementer:  

• Trygg på trening 

• Profilering 

• Redd Barna-cup 2021-2023 

 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 29.10.2020 

 

Saksnummer 43 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Julemarked, juletresalg 

Orientering:  
 
Gitt korona-situasjonen vi står i, vil vi ikke kunne arrangere vårt tradisjonsrike julemarked.  
 
Vi har i år sagt ja til salg av juletrær på området vårt, noe som kanskje kan bidra til litt julestemning likevel. 
Kombinert med dette vil vi vurdere noe utvidet åpningstid på klubbhuset.  
 

Styrets bemerkninger: 
 

  



  

 7 

Møtedato 29.10.2020 

 

Saksnummer 44 

Saksbehandler Nikolai, idrettene, (Hanne, 
Sverre) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap Q3 

Orientering:  

Nikolai gikk gjennom regnskapet for Q3, med støtte fra idrettene, Hanne og Sverre.  

ØHIL har kommet svært godt gjennom dette året økonomisk, og ser ut til å styre mot et positivt resultat.  

Vedlagt sakspapirene er resultatet av tilskudd vi har fått tilført knyttet til korona-situasjonen (krisepakke 1 og 2, 
samt Bærumspakken). Midlene fra krisepakke 1 og 2 er fordelt på de aktuelle idrettene. Bærumspakken er tilført 
klubben (HS).  

Det er satt av en ny milliard til idretten via en «krisepakke 3». Kriteriene er i tråd med de tidligere krisepakkene, 
og søknadsfristen er 15. januar. Det er åpnet for å søke om midler nå, men vi venter til tett opptil søknadsfristen.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 29.10.2020 

 

Saksnummer 45 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHILs nye verdisett, idrettenes prosess 

Orientering:  
 
Idrettene er av Elin blitt bedt om å rapportere om status på arbeidet med implementering av vårt oppdaterte 
verdisett.  
 
Bjørn Frode orienterte godt og grundig om hvordan fotball har jobbet med dette. Øvrige idretter er i 
startfasen og tok med seg mange gode tips.  
 
Det er et ønske om felles informasjon som alle idrettene kan benytte i sine presentasjoner. Dette vil bli 
utarbeidet, og da delvis basert på fotball sine plansjer.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 29.10.2020 

 

Saksnummer 46 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  

Korona-situasjonen 
 
Sverre oppdater jevnlig vår samle-side om situasjonen, og det er den siste uka gjort diverse innstramninger i 
forhold til aktivitet på klubbhuset; hjemmekontor, klubbsjappa er stengt og kun nødvendige møter på klubbhuset 
(som skal godkjennes av Sverre).  

Budsjett-prosessen 

Som tillegg til utsendte føringer til budsjettprosessen, legges det til et punkt:  
- Ingen økte aktivitetsavgifter sammenlignet med 2020 
 

Styrets bemerkninger:  
 
 

 
 

https://ohil.no/korona-felles-informasjon-for-alle-idretter-2/

