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Hovedstyremøte  
Torsdag 11.03.2021 kl. 1930 på Klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

17 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

18 Toppklubbstandard (fotball) Fotball (Tom, Arnt, Bjørn Frode) 

19 Korte infosaker Sverre 

20 ØHILs årsmøte Sverre 

21 Eventuelt Elin, Sverre 

   

 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Ingunn, Nikolai, Anders, Christian 
Forfall: Ingen (Christian deltok på Teams) 
 
Invitert: Idrettene 
Tilstede: Tom (fotball), Arnt (fotball), Bjørn Frode (fotball) 
 
Kalender: 
 
Torsdag 25. mars kl. 1915 (etablering av nytt styre) 
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Møtedato 11.03.2021 

 

Saksnummer 17 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (18.02.2021) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling med saksunderlag til møtet 11.03.2021 er sendt ut pr mail og komplementert under møtet, gitt 
fristen for innkomne saker til årsmøtet.   
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 18.02.2021 og innkallingen til møtet 11.03.2021 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 11.03.2021 

 

Saksnummer 18 

Saksbehandler Fotball (Tom, Arnt, Bjørn 
Frode) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Toppklubbstandard (fotball) 

Orientering:  
 
Prosjektet ble kort presentert i det forrige styremøtet (sak #14). Det var ønskelig med mer informasjon om 
prosjektet, og Bjørn Frode ettersendte mer informasjon til hovedstyret etter dette møtet.  
 
Tom, Arnt og Bjørn Frode gikk gjennom konseptet «Toppklubbstandard» og fikk med seg gode råd for det 
videre arbeidet fra hovedstyret. Det er en krevende balanse å ta vare på alle ambisjons- og 
ferdighetsnivåer, spesielt i ungdomsidretten. Den åpenbare, målbare suksessfaktoren, er å måle frafallet. 
Målsetningen i ØHIL er å beholde «flest mulig, lengst mulig».  
 
Det er naturlig at ØHIL, som en av Norges største klubber, spesielt på jentesiden, evner å ta vare på alle 
nivåer. «I ØHIL er det plass til alle, og lov å bli god». 
 
Ved åpenbare konflikter i krav/kriterier i «Toppklubbstandard» vs det som er av ØHILs strategi/verdisett, vil 
dette bli tatt opp med hovedstyret. (Foreløpig er det ikke noe som tyder på denne formen for konflikt). Det 
krever en jobb «å se alle», men fotballstyret er innstilt på å løse dette.  
 
Fotballstyret har bekreftet at de ønsker å være med på konseptet, med et mål om å nå nivå 2 (av 5) i løpet 
av året. Det er ingen forpliktelser ved å delta. Arbeidet vil først og fremst være bevisstgjørende i forhold til 
hvor ØHIL fotball står i forhold det kriteriesettet NFF har erfart er det som skal til for å utvikle seg til å bli en 
robust toppklubb over tid.  
 
Blir man klassifisert som en «nivå 2»-klubb, vil det bli tilført midler fra NFF.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret støtter det påstartede arbeidet. På et senere møte i vår/sommer, ønskes en status, med dette 
som hovedsak.  
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Møtedato 11.03.2021 

 

Saksnummer 19 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Korte infosaker 

Orientering:  
 
Bærumspakke 2 

- ØHIL fikk 211.067,- i støtte til kostnader knyttet til smittevern og til to flotte ungdomstiltak for 
håndball og langrenn.  

- Total oversikt over støtte fra statlige og kommunale krisepakker ligger vedlagt.  
 
OBOS jubel 

- Idrettene har fått en frist 18. mars for å søke om midler fra OBOS. (Tapte inntekter fra avlyste 
arrangement). Sverre søker samlet 22. mars.. 

 
ØHILs aktivitetsuke 

- Torunn/IU har søkt om støtte til en aktivitetsuke i sommerferien (1-4. klasse) fra 
Gjensidigestiftelsen.  

- Skal være gratis for deltakerne 
- Bredt aktivitetstilbud 
- Avvikles kun ved støtte fra stiftelsen 

 
Idrettenes årsmøter 

- Idrettenes årsmøter/utvidede styremøter er avholdt etter planen (siste 10. mars). Veldig bra innsats 
fra alle! 

 
Klubbhusmidler 

- Et innspill fra idrettene (bandy) kom innen fristen for å søke midler fra kommunen, og vi søkte om 
midler til en mindre ombygning av garderobefløy sør 

 
ØHIL idrettspark 

- Fristen for å levere inn tilbud er 26. mars 
- Behandlingen av spillemiddelsøknaden er i gang 
- Behandlingen av byggesøknaden er i gang 

 
Eikeli idrettspark 

- Det er en forsinkelse i prosjektet med skolen/hallen. Håpet er åpning av hallen sent i høst. 
- Sverre forhandler med utbygger om en forlenget utleie av arealet («grusbanen») på vegne av 

kommunen, EB og ØHIL. 
- Hele utendørs-prosjektet (kunstgressbane med lysanlegg, nærmiljøanlegg fotball, nærmiljøanlegg 

basket) vil sannsynligvis bli gjennomført under ledelse av ØHIL, med håp om ferdigstillelse i 
november 2021.  

 

Styrets bemerkninger: 
 
Vedrørende idrettenes årsmøter 
Vi nå fått en god erfaring med gjennomføring av disse på Teams. Idrettene oppfordres til å vurdere dette 
sterkt også i tiden foran oss.  
Selv om det ihht til ØHILs vedtekter ikke er noe krav om å publisere sakspapirer i forkant, ønsker 
hovedstyret at dette gjøres. Ønsker man en åpenhet rundt saker og innspill til disse, er det åpenbart at 
dette er fornuftig.  
 
Vedrørende klubbhusmidler 
En vurdering av større utbygging av klubbhuset/ny bygning for å ivareta et økende behov for arealer, er 
dette en naturlig del av anleggsutvalgets arbeid dette året. Fristen for nye prosjekter til anleggsplanen 
2023-2026 er 1. november 2021.  
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Møtedato 11.03.2021 

 

Saksnummer 20 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHILs årsmøte 

Bakgrunn:  
 
ØHILs årsmøte avholdes på Teams torsdag 25. mars kl. 1800.  
 
På denne siden oppdateres saksunderlaget fram til torsdag 18. mars (siste frist).  
 
Innmeldte saker:  
 
Innspill fra Idrettsutvalget til årsmøte i ØHIL: 
 
Medlemskap i ØHIL for alle barn som deltar på Allidretten, kan kalles Medlemskap «mini» og prisen settes 
til kr 250,- pr år. 
Hvorfor: 
Vi ønsker flest mulige medlemmer i ØHIL og ser fordelen med å få de inn i klubben så tidlig som mulig 
 
Hovedstyrets innstilling: IUs forslag/intensjon om medlemskap også for de minste støttes, men HS foreslår 
en lavere sats (100,- som er det minste vi kan fakturere ihht NIFs lov / ØHILs vedtekter) 
 
Faste saker som krever gjennomgang/forslag fra styret 
 
Medlemskontingent 
 
Forslag til nye avgifter i 2022:  
 
Mini: 100,- (ny, deltakere på Allidretten) 
Støttemedlem: 200,- (uendret) 
Aktivt medlem: 600,- (endres fra 800,-) 
Familierabattert medlemskap: 1000,- (endres fra 1000,-) 
- 
Budsjett 
 
En justering er foretatt (fotball) for å hensynta hovedstyrets føring om å ikke øke avgiftene i 2021.  
Inntekter på 300.000,- er redusert på treningsavgifter og tilsvarende beløp er redusert i lønnskostnader.  
Hovedstyrets innstilling: Dette støttes, og fokuset på dette verdsettes! 
- 
Orienteringssak ØHIL idrettspark, Sverre utarbeider 
- 
Organisasjonsmodell, forslag fra Sverre ble diskutert og godkjent med noen justeringer og fremmes på årsmøtet 
- 
Øvrige saker er under kontroll, Sverre setter sammen innspill fra idrettene, utvalgene og komitéene for 
publisering på www.ohil.no innen fristen 18. mars.  
 

Vedtak: 
 
Innspill til årsmøtet godkjennes.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Den økte medlemskontingenten de siste året var satt for å sikre en realisering av ØHIL idrettspark 
kunstgress/kunstis. Det er viktig for HS at intensjonen fra tidligere, om å gå tilbake til «tidligere nivå» når 
anlegget er ferdigstilt opprettholdes.  

 
  

https://ohil.no/arsmote-i-ohil-torsdag-25-03-2021/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 11.03.2021 

 

Saksnummer 21 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Ingen saker 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


