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Hovedstyremøte  
Torsdag 14.10.2021 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

59 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin, Sverre 

60 Budsjettprosessen 2022 Nikolai, Sverre 

61 Status ØHIL idrettspark Sverre 

62 ØHIL 75 år Sverre 

63 Eventuelt 
- Møtekalender 
- Spilletid i lagidrettene 
- Innspill til anleggsplanen 2023-2026 
- Møte med ordføreren 15.10 
- Høstseminaret 16.10 

Elin, Sverre 

 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Nikolai, Anders, Christian, Annette, Sverre 
Forfall: Christian, Annette 
 
Invitert: Kristoffer, Henrik, idrettene 
Tilstede: Kristoffer 
 
Kalender: 
 
(Tirsdag 9. november kl. 1930 (Budsjettmøte for idrettene, Nikolai og Sverre)) 
Tirsdag 7. desember (budsjett, valg inn mot årsmøtet) kl. 1930 
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Møtedato 14.10.2021 

 

Saksnummer 59 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (25.08.2021) er sendt på mail og publisert på www.ohil.no. 
Protokoll fra det samkjørte møtet med idrettsutvalget (16.09.2021) er sendt ut og publisert på www.ohil.no  
 
Innkalling med saksunderlag til møtet 14.10.2021 er sendt ut på mail.   
 

Vedtak: 
 
Protokollen fra møtene 25.08.2021 og 16.09.2021, og innkallingen til møtet 14.10.2021 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 

  

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 14.10.2021 

 

Saksnummer 60 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjettprosessen 2022 

Bakgrunn:  
 
Gjennomføringen av budsjett-prosessen for 2021 ligger her: Budsjettprosessen 2021 (ohil.no) 
 
Denne ble gjennomgått i møtet.   
 
 

Vedtak:  
 
Nikolai og Sverre innkaller til budsjettmøte tirsdag 9. november. Underlag med mal for budsjettet sendes ut 
når Q3-regnskapet 2021 er klart (ca 20. november).  
 
Endringer fra fjorårets prosess:  
 
-ØHIL toppfotball inviteres og skal delta i prosessen som «egen avdeling». 
-ØHIL Bandy skal framlegge eget driftsbudsjett for kunstisbanen. 

- Tanker/vurderinger om strømpriser/forbruk blir sentralt 
-Punkter knyttet til Covid-19-pandemien fjernes. Tidligere formulering om moderate avgifter knyttet til 
«faktiske kostnader» tas inn igjen.  
-Punktet knyttet til samkjørt lønnspolitikk fjernes.  
-Idrettene skal tydeliggjøre forutsetninger for budsjettet, med spesielt fokus på vesentlige endringer fra 
tidligere år. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2020/11/budsjettmote_041120.pdf
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Møtedato 14.10.2021 

 

Saksnummer 61 

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) 
 
Framdrift 
 
Det er god framdrift. Vi rekker likevel ikke å få ferdigstilt hele prosjektet før til våren. Slik det ser ut nå, vil alt 
annet arbeid enn leggingen av kunstgresset blir ferdigstilt i løpet av desember/januar. Vi vil kunne islegge 
banen ved minusgrader (naturis) dersom kulden kommer før kjøleanlegget er klart til drift. Når anlegge ER 
klart, kan anlegget startes opp, og i det minste kunne forlenge sesongen med is. 
 
Økonomi  
 
Det er foreløpig ingen store kostnadssprekker/overraskelser. I prosjektfasen er det likevel avgjørelser som 
må tas på kort tid, og Sverre har innenfor det siste framlagte kostnadsoverslaget den «finansielle rammen» 
å forholde seg til. Nødvendige/påkrevde/fornuftige valg kan gjøres innenfor rammen, også hensyntatt friske 
midler inn (nye private støttespillere, Supporterklubben, driftsstøtte fra kommunen (som i 2021 er godkjent 
brukt til investering)), samt reduserte kostnader i posten «H12».  
 
Eksempler på tiltak som ikke har vært en del av prosjektet: Omlegging av kabler nordvest, asfaltering 
skolegården, nytt vanninntak fra Bispeveien, påkobling av ny inntakskabel for vann til klubbhuset, støping 
av gulv i bakkant av carporten, nedlegging av trekkerør til nytt lysanlegg, mediatårn, lystavle og nye 
tribuner.  
 
Det er ingen likviditetsutfordringer i 2021, på bakgrunn av utsatt prosjekt på Eikeli og ferdigstillelse av 
anlegget våren 2022.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er ønskelig at styret får en oppdatering på kostnader i prosjektet på desember-møtet.  
 
Dersom en kortere is-sesong (mars 2022) vil kunne framskynde leggingen av kunstgresset er dette 
ønskelig, så lenge dette ikke går ut over ØHIL bandys aktivitet i vesentlig grad.  
 

 

  

https://ohil.no/ohil-idrettspark-2020-hoslebanen-kunstis-og-kunstgress/
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Møtedato 14.10.2021 

 

Saksnummer 62 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL 75 år 

Orientering: 
 
Eivind og Torunn har meldt seg til en komité. Foreløpig er det ikke gjort noe arbeid rundt dette, i påvente av 
mer informasjon knyttet til ferdigstilling av kunstgress/kunstis-banen. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er ønskelig å planlegge for en feiring på bursdagen vår, 8. januar. Vi vil da etter alle solemerker ha is på 
banen. Diskutert løsning med aktivitet for ungene på dagen, en A-kamp i bandy på ettermiddagen, et heftig 
fyrverkeri og musikk, men en påfølgende bankett for inviterte virker som en bra og gjennomførbar vei å gå.  
 
Etterord (Sverre): Ordføreren er invitert! 
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Møtedato 14.10.2021 

 

Saksnummer 63 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Møtekalender:  
Gitt god kontroll på anleggsprosjektet ØHIL idrettspark, avlyses møtet som var berammet til 18. november. 
Ved behov innkaller daglig leder styret til møte på Teams.  
 
Neste HS-møte: Tirsdag 7. desember 
 
Spilletid i lagidrettene: 
Rune, Tobias, Bjørn Frode, Sverre og kanskje en frivillig ressurs eller to møtes på klubbhuset for en 
samtale knyttet til spilletid for spillere som tas ut til kamp i lagidrettene. Dette i forkant av vedtak av 
sportslige planer i idrettsutvalget 2. desember.  
 
Anleggsplanen 2023-2026:  
Daglig leder jobber med søknader til anleggsplanen innen fristen 1. november:  
 
-Hosletoppen: Kunstgressbane (60×40) og 2 beachhåndball-baner 
-Hosle: Nytt lysanlegg i ØHIL idrettspark (LED) 
-Hosle: Påbygg av klubbhuset 
-Jarmyra: nye idrettsflater i begge ender av «myra» (usikkert pga regulering) 
-Merkostnader C-19 (ØHIL idrettspark).  
 
Møte med ordføreren 15.10 
Bjørn Frode og Sverre tar imot ordføreren på «bedriftsbesøk» 
Etterord: Gjennomført med stor suksess og en ny ØHIL-fan 
 
BIRs høstseminar 15. – 16. oktober 
Ingen påmeldte fra ØHIL, utover Sverre, som holder innlegg om ØHIL og ØHIL idrettspark 
 
Utleie av klubbhuset 
Vi utvider tidspunkt for utleie i helgene fra 00:00 til 01:30 og øker leie prisen med kr. 1.000,- 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


