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Hovedstyremøte  
Torsdag 22.04.2021 kl. 1930 på Klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

29 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin, Sverre 

30 Status fotball Tom, Elin, Rune 

31 Toppidrettsutvalget Sverre 

32 Idrettsutvalget/sportslige planer Sverre, Annette 

33 ØHIL idrettspark Sverre 

34 Eventuelt Elin, Sverre 

 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Nikolai, Anders, Christian, Annette, Kristoffer, Henrik, Tom, Sverre 
Forfall: Ingen 
 
Invitert: Torunn, idrettene (Teams) 
Tilstede: Per (fotballstyret), Eivind (bandystyret), Torunn 
 
Kalender: 
 
Møte for gjennomgang av kontrakt/risikovurdering/kommunikasjon gjennomføres på Teams primo uke 18 
(prosjektgruppa innkaller).  
 
3. juni kl. 1930 (regnskap Q1, håndball, møtekalender høsten) 
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Møtedato 22.04.2021 

 

Saksnummer 29 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (25.03.2021) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret . 
 
Innkalling med saksunderlag til møtet 22.04.2021 er sendt ut pr mail. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 25.03.2021 og innkallingen til møtet 22.04.2021 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 22.04.2021 

 

Saksnummer 30 

Saksbehandler Tom, Per, Elin, Rune 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status fotball 

Orientering:  
 
Hovedstyret ønsker å invitere idrettene jevnlig, minst en gang i året, for å ha fokus på den enkelte idretten. 
For ØHIL fotball er det formålstjenlig at dette skjer hyppigere, med sin størrelse både på antall utøvere og 
ansatte. Dette for å sikre en forankring i pågående prosesser når dette er naturlig. Det er stor enighet om at 
HS kan invitere, og fotball kan invitere seg selv, til HS-møter når det er behov for denne typen forankring av 
prosesser. I hovedsak vil sakene som dreier seg om idrett for barna gå via Idrettsutvalget, men forslag til 
endringer som er større, er det naturlig å loope inn HS. Eksempler på saker med store endringer den siste 
tiden, er innføring av proffkontrakter og avvikling av sesongbestemmelsene.  
 
Fotballgruppa er på mange måter lokomotivet i utviklingen av ØHIL, noe som øvrige idretter også kan, og 
skal, dra nytte av. Samtidig er de andre idrettene organisert på en annen måte, spesielt knyttet til at det er 
et frivillig apparat som bruker av sin fritid på dette arbeidet. Her blir det viktig å finne balansen på dette 
arbeidet framover, med gjensidig respekt alle veier, spesielt knyttet til tempo på ønskede endringer for å 
sikre god forankring. (Diskusjon om det pågående arbeidet i IU ble diskutert og er kommentert i sak #32).  
 
Enkelte av punktene som i tillegg ble diskutert:  
 
Involvering av foreldre/frivillige 
Det jobbes med å finne balansen mellom en proffere trenerstab og det store behovet for fortsatt stor grad 
av foreldreinvolvering/frivillighet.  
 
Toppidrett 
En nødvendig avklaring vedrørende hvordan en organisering av toppfotball i ØHIL kan gjøres ble gjort, 
med stor grad av enighet. Både fotballstyret og HS ønsker ikke at et slikt prosjekt skal skilles ut av klubben, 
men være en viktig del av ØHIL. Det naturlige er å opprette et eget styre, med et eget budsjett, sidestilt 
med resten av ØHIL fotball. Fotball jobber videre med sin modell, som da er tråd med det HS ser for seg. 
Fotball inviterte HS til å delta i dette arbeidet (etter at det er forankret i fotbastyret kommende uke). 
Kommer en slik organisering på plass før det neste årsmøtet, kan dette anses som en en komité/gruppe, 
før det på årsmøtet kan foreslås som en del av ØHILs organisasjonsmodell.  
 
Innkjøp av biler (9-setere) 
Jfr ØHILs fullmaktsstruktur informerte Tom kort om at ØHIL fotball vurderer innkjøp av biler for transport, 
primært for barna som skal til Akademiet. (Innkjøp over 100’ som ikke er budsjettert, skal godkjennes av 
Hovedstyret). Årlig kostnad for leie av taxi/buss er på mer enn 300’. Et alternativ er at klubben kjøper 
inn/leier ut, og dersom fotball kjøper inn vil bilene kunne leies ut til andre idretter. Dette er en pågående 
prosess og kun en foreløpig informasjon at det pågår et arbeid.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2015/10/%C3%98HIL-fullmaktsstruktur_v10.pdf
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Møtedato 22.04.2021 

 

Saksnummer 31 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Toppidrettsutvalget 

Bakgrunn:  
 
Forslaget til å opprette «Toppidrettsutvalget» ble ikke vedtatt av årsmøtet.  
 
Det var likevel en god diskusjon rundt dette, og mange tok til orde for å jobbe med et mandat inn mot 
årsmøtet i 2022.  
 
Forslaget som ble gjennomgått av årsmøtet kan være en sak som bearbeides ved ønske om dette fra HS 
eller idrettene, gjerne hensyntatt andre forhold i klubben det neste året, herunder fotball-gruppas arbeid om 
sin egen organisering.  
 

Vedtak:  
 
Saken behandles senere, dersom dette anses som relevant, inn mot årsmøtet i 2022.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Sverre takket høflig nei (pga arbeidspress pt) til å utarbeide et forslag til mandat for et mulig 
«Toppidrettsutvalg».  
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Møtedato 22.04.2021 

 

Saksnummer 32 

Saksbehandler Sverre, Annette 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Idrettsutvalget/sportslige planer  

Orientering:  
 
Det er en stadig diskusjon rundt tilbudet ØHIL skal gi, spesielt i oppstartsårene. I møtet i idrettsutvalget 
04.03.21 ble en foreslått sak fra fotball (#100: Sesongbestemmelsene) sendt videre til det neste møtet, 
som skal avholdes i slutten av mai.  
 
I forkant av dette fikk ØHIL fotball i oppdrag å kartlegge behovet for et vintertilbud. Undersøkelsen er nå 
avsluttet, men ikke ferdig behandlet.  
 
Grunnlaget fra IU-møtet i mai, legger grunnlaget for evt justeringer i de sportslige planene for idrettene, 
som skal vedtas i IU-møtet i august.  
 
Sverre foreslår at HS eller deler av HS er med på dette møtet i august, i tråd med målsetningen om å 
«komme nærmere idrettene». 
 
Annette og Sverre har avklart rollen som leder av Idrettsutvalget, i tråd med justeringen av klubbens 
organisasjonsmodell og etterfølgende behandling i HS.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/03/Agenda-04.-mars-2021-4.pdf
https://ohil.no/sporreundersokelse-om-fotballtilbudet-i-vinterhalvaret/
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Møtedato 22.04.2021 

 

Saksnummer 33 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark 

Bakgrunn:  
 
Byggesaken: Denne er under behandling. Tilbakemeldinger internt i Bærum kommune knytter seg til VA-
problematikk (slokkevann, overvann/drenering, 20-års flom med en klimafaktor på 1,4). Foreløpig uavklart.  
 
Anbudsprosessen og neste fase:  
2 tilbud kom inn og prosjektgruppa har hatt avklaringsmøter med begge. Oppdaterte tilbud har kommet inn, og 
ble gjennomgått i «utvidet prosjektgruppe» onsdag 21. april.   
 
Sverre orienterte om de siste ukenes arbeid med prosjektet, inkl den utvidede prosjektgruppas innstilling. Dette 
inkluderte et forslag fra daglig leder om utvalgte opsjoner og fordeling av ansvaret for nødvendig EK og 
lån/tilbakebetaling. Basert på mulighetene for ytterligere reduksjoner i tilbudet ble det foreslått å fordele ansvaret 
for EK mellom ØHIL (HS), bandy og fotball prosentvis; 33/33/33 eller 40/30/30. Vurderingen om at ØHIL (HS) 
tar sin del av dette ble diskutert, jfr det å ha en økonomisk buffer sentralt.  
 
Videre prosess er å rangere tilbudene ihht tildelingskriteriene, og sende ut tilbuds-/avslagsbrev med klagefrist. 
 
Etter karensfristens utløp signeres kontrakt.  
 

Vedtak: 
 
Hovedstyret støtter videre arbeid inn mot en snarlig avtaleinngåelse basert på presentasjonen, med 
utvidede økonomiske rammer. Dette basert på forslaget merket «Sverre», inkludert utvalgte opsjoner.  
 
Tilbuds-/avslagsbrev kan sendes ut.  
 
Før kontrakts-signering skal prosjektgruppa innkalle hovedstyret i uke 18. Dette for en gjennomgang av 
risiko-vurderinger, gjennomgang av kontrakten, og avtale en plan om kommunikasjon til 
medlemmer/eksterne.  
 
Endelig fordeling av ansvaret for EK skal diskuteres i bandy- og fotballstyret, for et vedtak om dette i det 
aktuelle HS-møtet i uke 18. Dette skal inkludere en vurdering om å avholde et ekstra-ordinært årsmøte for 
en endring av satsene for medlemskontingenter (tilbake til nivået de siste årene) og om ØHIL(HS) skal ha 
ansvaret for deler av nødvendig EK.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret berømmet arbeidet som er gjort i prosjektgruppen.  

Styret diskuterte det økte finansieringsbehovet som følger av mottatte tilbud ligger noe høyere enn rammen som 

er utarbeidet av Norconsult. 

Klubben har kapasitet til å dekke gapet med eksisterende EK i klubben, men styret ønsket før endelig 

avtaleinngåelse å få en gjennomgang av mulige tiltak på kostnadssiden og inntektssiden som kan redusere eller 

lukke gapet. 

Byggingen av anlegget vil spesielt for bandy og fotball øke mulighetene for inntekter knyttet til større 

arrangementer. Dette er på ingen måte inntatt i den økonomiske gjennomgangen, heller ikke aktuelle større 

sponsorer/private givere. 

Å avvente med opsjonen ismaskinen til senere er en vurdering som kan tas.  

Styret diskuterte også håndtering av hhv. risiko og kontraktsmessig ansvar for budsjettoverskridelser. 

Christian oversendes og involveres i arbeidet med kontrakten. 

 
Etterord: Kristoffer har sjekket referanser på aktuell tilbyder via sitt kontaktnettverk, og de er utelukkende 
positive. 
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Møtedato 22.04.2021 

 

Saksnummer 34 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Nye krisepakker fra staten:  

- Ca 15% av det vi fikk i krisepakke 1-3 i 2020 kommer direkte (uten søknad) og fordeles på 
gruppene i tråd med ØHILs fordeling i fjor. 

- En pakke knyttet til planlagte arrangementer for H1-2021 kommer ca i juni. Her er NIF svært 
misfornøyde, og senest 16. april sendte de et brev til kulturdepartementet. Vi håper det blir en 
forbedring i kriteriene her (som i tillegg fordrer mer penger i potten).  

 
Ny Bærumspakke: 

- Det jobbes fra BIRs side for en ny Bærumspakke, men slik jeg forsto behandlingen i MIK-utvalget 
15.04, skal det sendes en oppfordring til kulturdepartementet. (Protokollen fra møtet er ikke klar). 

- Det behandles nå et forslag i formannskapet om en pakke på kr 5 MNOK. Sverre har gitt innspill på 
enkel fordeling av denne til BIR og MIK-utvalget (basert på aktivitetstall/støtte i 2019).  

 
Idrettenes organisering jfr oppdatert organisasjonsmodell 

- Sverre har bedt om oppdatert oversikt over roller i tråd med nye krav i modellen 
 
Tilskudd til mindre ombygging 

- Vi fikk 180.000,- fra BIRs pott «Vedlikeholdsmidler klubbhus» 
- Videre prosess går via AU 

 
Kommunen har en pott for «Miljøvennlig energi på idrettsanlegg» (behandlet 20.04.21) 

- Tilskudd til LED-lys i ØHIL idrettspark på kr. 400.000,- 
- Anslag på totalkostnader/finansiering for et slikt lysanlegg: 

 
Kostnad: 2 100’ 
Spillemidler: 800’ 
Miljø-støtte BK: 400’ 
Behov for EK/annen finansiering: 900’ 
 
Tas opp i AU-møtet i juni for vurdering, spesielt knyttet til å spille inn prosjektet i rulleringen av 
anleggsplanen i november. Tildelte midler fra BK («Miljøstøtte») vil kunne skyves til 2022/2023 i påvente av 
ytterligere finansiering.  
 

 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/brev-til-kulturdepartementet-vedrorende-stimuleringsordningen/

