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Hovedstyremøte  
Torsdag 25.08.2021 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

52 Godkjenning av protokoll og innkalling Rune, Sverre 

53 Organisering av toppfotball Fotballstyret v. Tom 

54 Regnskap H1 Nikolai, Sverre 

55 Status ØHIL idrettspark Sverre 

56 Utsettelse av prosjektet på Eikeli Sverre 

57 ØHIL 75 år Sverre 

58 Eventuelt Rune, Sverre 

 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Nikolai, Anders, Christian, Annette, representant fra fotballstyret (sak #53), Sverre 
Forfall: Elin, Christian, Annette 
 
Invitert: Kristoffer, Henrik, idrettene (spesielt knyttet til sak #54) 
Tilstede: Tom (fotball), Eilert (langrenn) 
 
Kalender: 
 
Torsdag 16. september (samkjørt med Idrettsutvalget) 
 
Tenatativt: 
Torsdag 14. oktober kl. 1930 
Torsdag 18. november kl. 1930 
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Møtedato 25.08.2021 

 

Saksnummer 52 

Saksbehandler Rune, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (03.06.2021) er sendt på mail og publisert på www.ohil.no.   
 
Innkalling med saksunderlag til møtet 25.08.2021 er sendt ut på mail.   
 

Vedtak: 
 
Protokollen fra møtet 03.05.2021 og innkallingen til møtet 25.08.2021 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 25.08.2021 

 

Saksnummer 53 

Saksbehandler Fotballstyret v. Tom 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Organisering av toppfotball 

Bakgrunn:  
 
Fotballstyret og hovedstyret har tidligere diskutert en organisering av toppfotballen i ØHIL ved flere 
anledninger.  
 
(Presentasjonen til Tom er ettersendt hovedstyret med protokollen.) 
 
Det er igangsatt en prosess for å etablere et «toppfotball-styre», der det skal sitte 4-5 personer. Dette er 
ikke komplett ennå, men leder og 2 medlemmer er på plass. Organiseringen er forankret i fotballstyret.  
 
Det vil bli jobbet videre med toppfotball-styret utover høsten. I store trekk var det god støtte å få fra HS om 
veien så langt. Noen innspill fra diskusjonene:  
 

- Det er viktig å ivareta alle spillerne i klubben, med en målsetning om «flest mulig, lengst mulig», 
selv om vi har en definert toppsatsning. Vi vet av erfaring at det er få spillere som går «hele veien».  

- Organiseringen rundt spillerflyt/hospitering/lagtilhørighet blir svært viktig. Hvordan gi et best mulig 
tilbud til hver enkelt spiller, som ikke går ut over lagene.  

- Hvordan håndtere nye spillere fra andre klubber vs. våre egne spillere. 
- Hvilke lag/spillere skal ligge under toppfotballstyret, og hvilke lag/spillere skal ligge under ØHIL 

fotball (utviklingsavdelingen). 
- Hvilke administrative ressurser skal jobber for/rapportere til toppfotballstyret. 
- Hvordan sikre frivilligheten. 
- Hvordan sikre økonomisk bærekraft. 

 
ØHIL fotballs prosjekt om toppfotball er ikke forankret i resten av klubben, men med god moralsk støtte fra 
de fleste. Ved en etablering av et toppfotball-styre er det naturlig å diskutere klubbens (ved HS) sin rolle i 
prosjektet.  
 
Den naturlige framdriften i arbeidet blir diverse møter og for en endelig forankring på klubbens årsmøte i 
mars 2022. Slik det ser ut nå, vil forslaget være å ha et nytt styre som er sidestilt med fotball-styret (og 
idrettenes øvrige styrer).  
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 25.08.2021 

 

Saksnummer 54 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Regnskap H1 

Orientering:  
 

Regnskapet for Q2 er tilsendt styret og idrettene. Noen av idrettene hadde kommentert sine regnskap på e-post. 
Der det var store avvik, var det gode forklaringer på dette. Foreløpig ser det ut til at fotball går mot et godt 
overskudd i 2021, mens øvrige avdelinger balanserer rundt budsjett. 

Deler av de offentlige tilskuddene som normalt kommer i juni, kommer i august dette året. Dette forklarer avviket 
fra budsjett for ØHIL (HS).  

 

Styrets bemerkninger: 
 
Orienteringen tas til etterretning. Nikolai tar kontakt med regnskapsfører med noen spørsmål og 
kommentarer til regnskapet.  
 
Det er ønskelig for HS at det legges fram en forecast for 2021 når Q3-regnskapet er klart og skal 
gjennomgås.  
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Møtedato 25.08.2021 

 

Saksnummer 55 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status ØHIL idrettspark 

Orientering: 
 
Ukentlig lager vi en kort rapport fra ukens arbeid på denne siden:  
ØHIL Idrettspark - Hoslebanen kunstis og kunstgress - Øvrevoll Hosle IL (ohil.no) 
 
Sverre orienterte i møtet:  
 
Daglig oppfølging/organisering av prosjektsamarbeidet 

- Byggemøter hver onsdag kl. 10 
- Det er et svært godt samarbeidsklima mellom prosjektgruppa og de som jobber på anlegget.  

 
Framdrift 

- Det jobbes godt for å ta igjen de 6 ukene vi mistet som følge av saksbehandlingen. Dersom alt går 
på skinner vil vi klare å få banen ferdig før vinteren. Entreprenør er tydelig på at dette vil være 
væravhengig mot slutten av prosjektperioden.  

 
Økonomi 

- Bærum kommune har utbetalt 17,8 MNOK (forskuttering mva, spillemidler og kommunal støtte til 
prosjektet). 

- Idrettsavdelingen (BK) støtter prosjektet med 0,5 MNOK i 2021 uansett om/når vi kommer i gang 
med anlegget. Dette var opprinnelig en støtte til driften av anlegget, men vi står fritt til å benytte 
midlene til investeringer også.  

- Innsamlingsaksjonen i juni resulterte i 0,5 MNOK, inkl 250’ fra Sparebank 1 Østlandet 
- Det er kommet inn 200’ på klientkontoen 
- Eilert/Anders jobber videre med større private givere og bekrefter at det er mer på vei 
- Sverre jobber videre med supporterklubben 
- Mediatårn (som var en opsjon) settes i bestilling basert på den gode responsen fra juni-aksjonen, 

støtten fra idrettsavdelingen, god dialog med supporterklubben og flere private givere på vei.  
 
Uforutsette kostnader 

- Vanntilførselen inn på området har for liten kapasitet, og vi er i prosess med å søke om påkobling 
fra veien. Kostnaden for dette er uavklart. Vi vil etablere en ny kran for kommunal påfylling ved 
driftsbygningen vår, og idrettsavdelingen er positive til å bidra økonomisk.  

- I det nordvestre hjørnet ligger det strømkabler og fiber som må flyttes. Vi har en prosess på dette, 
men tilleggskostnader er uavklart.  
 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret er svært tilfreds med orienteringen og den oppfølgingen som gjøres av prosjektgruppa (Kay, Petter, 
Sverre).  
 

  

https://ohil.no/ohil-idrettspark-2020-hoslebanen-kunstis-og-kunstgress/
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Møtedato 25.08.2021 

 

Saksnummer 56 

Saksbehandler Annette, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Utsettelse av prosjektet på Eikeli 

Orientering:  
 
Prosjektet vårt på Eikeli utsettes til våren 2022 (Kunstgress 7er/9er, nærmiljøanlegg fotball og 
nærmiljøanlegg basket). Vi fikk rammetillatelsen i tolvte time, men det lykkes ikke å få entreprenører til å 
gjøre jobben på kort varsel.  
 
Det vil bli jobbet med konkurransegrunnlaget i høst, med mål om en tidligst mulig anleggsperiode i 2022.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 25.08.2021 

 

Saksnummer 57 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL 75 år 

Orientering: 
 
Moderklubben Grav og Voll, ble stiftet 8. januar 1947. Det betyr at vi feirer jubileum i 2022.  
 
Hovedstyret ønsker en skikkelig markering av dette, kombinert med en åpning av kunstgress/kunstisbanen.  
 
Saken tas opp igjen senere i høst. Sverre tar kontakt med ansvarlig for «Hosle-festivalen» for noen år 
tilbake, for tips og/eller involvering. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 25.08.2021 

 

Saksnummer 58 

Saksbehandler Rune, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Møtekalender 
 
Tentative datoer:  
 
Torsdag 14. oktober kl. 19.30 
Torsdag 18. november kl. 19.30 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


