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Ekstraordinært årsmøte i ØHIL Øvrevoll Hosle IL 
 
Avholdes på Teams, mandag 21.06.2021 kl. 18.00 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
 
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
 
4. Behandle forslag og saker 
 

 
Forslag 1: Medlemskontingent 2022 
Forslagstiller: Hovedstyret 

 
I årene 2017-2021 har ØHIL satt av deler av medlemskontingenten (200,- for aktive medlemmer og 
300,- for familierabatterte medlemskap) til finansiering av ØHIL idrettspark kunstgress og kunstis. 
Årsmøtet (25.03.2021) vedtok, etter forslag fra hovedstyret, å gå tilbake til 2016-nivå på 
medlemskontingenten, ettersom de siste kostnadsestimater for anleggsprosjektet viste at 
prosjektet var tilnærmet fullfinansiert.  

 
Etter at tilbudsfristen for prosjektet har gått ut, viser det seg at prosjektet blir noe mer kostbart 
enn forutsatt, og hovedstyret ønsker å videreføre en andel av medlemskontingenten til prosjektet, 
og for å sikre likviditet i klubben.  

 
Forslag til medlemskontingent i 2022:  

 
Æresmedlem: 0,-  
Minimedlem: 100,- (de som kun deltar på Allidretten)  
Støttemedlem: 200,-  
Aktivt medlem: 800,-  
Familie-rabattert medlemskap: 1.300,- 

 
 

  



 
 

 

Forslag 2: Låneopptak 
Forslagstiller: Hovedstyret 

 
Som del av finansieringen av ØHIL idrettspark, har ØHIL gjennom de siste årene skaffet mer enn 29 
MNOK i ekstern finansiering. Dette kommer fra Bærum kommune, spillemidler og mva-
kompensasjon. Deler av disse tilskuddene vil bli utbetalt etter at prosjektet er ferdigstilt, noe som 
gir et kortsiktig behov for likviditet.  

 
Låneopptak er en sak som årsmøtet, som klubbens øverste myndighet, skal beslutte.  

 
Forslag:  

 
Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å forplikte klubben med et låneopptak på inntil 5 MNOK i 
inntil 3 år.  

 
 

Forslag 3: Endringer i idrettsstyrene til ØHIL softball/baseball og ØHIL bandy 
Forslagstiller: Hovedstyret 
 
På bakgrunn av ønskede endringer i forhold til det som ble innstilt til ØHILs årsmøte 25.03.2021, 
ønskes det en oppdatering av idrettsstyrene i ØHIL softball/baseball og ØHIL bandy. 

 
Forslag:  

 
ØHIL softball/baseball: 

 
Leder: Philip Tolloczko 
Sportsjef: Sigmund Eldevik 
Økonomi: Clint Conrad 
Rekruttering: Jeanne Yates 
Anlegg: Henrik Andersen 

 
ØHIL bandy: 

 
Leder: Andreas Weidemann Hertzenberg  
Økonomiansvarlig: Andreas Dehlie  
Leder sportsligutvalg og representant i IU: Eivind Thorne  
Rekrutteringsansvarlig: Jon E Dahlen  
Kommunikasjonsansvarlig: Eivind Thorne  
Anleggsutvalget: Erik Legernes  
Dugnader, salg av utstyr, inntekter: Martin Rostrup 


