
 
Øvrevoll Hosle IL 
Hovedstyret 
  
 

 1 

 
Hovedstyremøte  
Tirsdag 07.12.2021 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

64 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin, Sverre 

65 Budsjett 2022 Nikolai, Sverre 

66 ØHIL Toppfotball Trond-Morten 

67 Anleggsplanen 2023-2026 Sverre 

68 ØHIL idrettspark, framdrift og økonomi Sverre 

69 Infosaker fra daglig leder Sverre 

70 Møtekalender Sverre 

71 Valgkomitéen Hanne 

72 Eventuelt 
 

Elin, Sverre 

 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Nikolai, Anders, Christian, Annette, Trond-Morten (TFS) Sverre 
Forfall: Annette 
 
Invitert: Kristoffer, Henrik, idrettene, valgkomitéen 
Tilstede: Kristoffer, Bjørn Frode (fotball), Tom (fotball), Andreas (bandy), Frode (langrenn), Hanne Meldal 
(valgkomitéen, sak #71).  
 
Kalender: 
 
Torsdag 3. februar kl. 1930 (årsregnskap 2021, budsjett 2022) 
Tirsdag 22. mars kl. 1930 (forberedelser årsmøtet) 
Onsdag 30. mars ca kl. 1930 (konstituering av nytt styre) – Avholdes etter klubbens årsmøte  
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Møtedato 07.12.2021 

 

Saksnummer 64 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (14.10.2021) er sendt på mail og publisert på www.ohil.no. 
 
Innkalling med saksunderlag til møtet 07.12.2021 er sendt ut på mail.   
 

Vedtak: 
 
Protokollen fra møtene 14.10.2021 og innkallingen til møtet 07.12.2021 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 07.12.2021 

 

Saksnummer 65 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2022 

Orientering:  
 
Gjennomføringen av budsjett-prosessen for 2022 ligger her: Budsjettprosessen 2021 (ohil.no) 
 
Vi avholdt budsjettmøte 9. november, og alle avdelinger har sendt inn sine budsjetter.  
 
ØHIL Toppfotball ikke er formelt etablert som egen avdeling, men er utskilt fra fotballen med et eget 
budsjett. Det etableres en egen avdeling i regnskapet fra 01.01.2022.  
 
Vedlagt sakspapirene var budsjett for alle avdelinger sammenstilt, og ble raskt gjennomgått. Idrettene som 
var tilstede ga sine innspill til budsjettet og fikk noen innspill til videre vurdering.  
 
ØHIL bandys budsjett inkluderer eget prosjekt for drift av ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis. Bandys 
driftsbudsjett for kunstisbanen er vedlagt som eget vedlegg. 
 
Endringer etter utsendelse av sakspapirene:  
 
Fotball: økt 130’ på «Offentlige tilskudd», økt 130’ på OTP (resultateffekt 0) 
Bandy: økt 50’ på «Egne arrangementer» 
 
Endelig forslag til budsjett behandles i hovedstyret 3. februar og vedtas endelig av årsmøtet 30. mars.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret tar budsjettet til orientering.  
 
Sverre: Hva som skjer med driftstilskuddet til kunstisbanen er foreløpig uavklart. Det er sikkert med et 
tilskudd på 0,5 MNOK, og det er prosess for å se på et økt tilskudd for 2022, og spesielt inn mot 2023 (full 
drift).  
 
Det er viktig at budsjettene til fotball og toppfotball er tydelige i forhold til kryssubsideringen som er lagt til 
grunn (1 MNOK).  
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/11/budsjettprosessen_2022.pdf
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Møtedato 07.12.2021 

 

Saksnummer 66 

Saksbehandler Trond-Morten 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL Toppfotball 

Orientering:  
 
Etter en lengre prosess i ØHIL fotball, som i deler av prosessen har involvert hovedstyret, er ØHIL 
Toppfotball etablert med et eget styre. Formelt blir dette fremmet som et forslag som en del av ØHIL på 
årsmøtet til våren.  
 
Leder av ØHIL Toppfotball deltok i møtet og la fram status på prosjektet, inkludert budsjett.   
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret var godt fornøyd med framleggingen av prosjektet.  
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Møtedato 07.12.2021 

 

Saksnummer 67 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Anleggsplanen 2023-2026 

Orientering: 
 
Anleggsutvalget har dette året jobbet med nye prosjekter for den kommunale anleggsplanen 2023-2026.  
 
Sverre har sendt inn søknader om disse prosjektene:  
 

- Ekstrakostnader ØHIL idrettspark 
- Led-lys ØHIL idrettspark 
- Takløft klubbhuset på Hosle 
- Stadionbygning 
- Hosletoppen kunstgress/beachhåndball 
- Jarmyra klubbhus/kunstgress 

 
BIR har fått inn langt flere søknader enn normalt og jobber med disse fram mot en innstilling våren 2022. 
Endelig beslutning gjøres politisk, vanligvis før sommeren.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Etterord: Prosjektet på Jarmyra ble politisk behandlet i planutvalget 09.12. Det er i første omgang ikke 
prioritert av de prosjektene som lå til behandling. Sverre hadde kontakt med politikere i forkant av møtet (inkl 
nestleder i utvalget), for å støtte prosjektet. Videre prosess er uavklart, men det ligger trolig en stund fram i 
tid. Bakgrunnen til at det ikke ble prioritert var at det er i strid med reguleringen (sentrums-prosjekt som Jar 
ikke er, og at det tar deler av regulert ubebygd grøntareal, noe som ble nyansert i samtalen). Det virker 
sannsynlig at prosjektet må nedskaleres, og det blir da en vurdering for arkitekt/utbygger om dette da er 
aktuelt. Det er uansett positivt for idrettsprosjektet at det er meldt inn i anleggsplanen. Arkitekt/utbygger er 
informert om dette 
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Møtedato 07.12.2021 

 

Saksnummer 68 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark, framdrift og økonomi 

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 om siste status på framdriften. 
 
Vedlagt sakspapirene var en oversikt over økonomien i prosjektet, som ble gjennomgått. Sverres intensjon 
med styrkingen av økonomien i prosjektet sommer/høst 2021 er fortrinnsvis å få på plass et komplett 
anlegg, framfor å redusere den opprinnelige underdekningen i prosjektet (delt mellom bandy, fotball og 
HS). Maksimal andel av underdekningen for bandy og fotball er satt til 1,5 MNOK og skal uansett 
opprettholdes.  
 
Eivind, Hanne og Erik er bedt om å legge en plan for markering av givere til anlegget (andelene som er 
solgt).  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Etterord: Eivind, Hanne og Erik har planlagt et møte på nyåret.  
 
Etterord: Med protokollen følger et oppdatert oppsett på økonomien i prosjektet, som inkluderer styrevedtak 
og oversikt over finansieringskostnader det ikke var dekning for ved igangsetting av prosjektet.  
 

 
  

https://ohil.no/ohil-idrettspark-2020-hoslebanen-kunstis-og-kunstgress/
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Møtedato 07.12.2021 

 

Saksnummer 69 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Infosaker fra daglig leder 

Orientering: 
 
Krisepakke 4 
Søknaden som ble sendt inn i november ble innvilget (445’). Vedlagt sakspapirene er en oversikt over alle 
tilskuddsordningene som er søkt om og innvilget (krisepakke 1-4 og Bærumspakke 1 og 2). 
 
ØHIL 75 år 
Utsatt inntil videre på bakgrunn av uklar ferdigstillelse av ØHIL idrettspark. 
 
Eikeli idrettspark 
Noe forsinkelser i høst. Hallen er i bruk for skolen, men ikke åpnet for idrettslagene ennå. Vi forventer åpning i 
januar og at ØHIL+2/3 klubber tildeles treningstid fram til sommeren. Utendørs er banen ryddet og vil bli islagt. 
Tilleggskompensasjon for forsinkelsen i november tilfører ØHIL 50’ ekstra, etter avtale med PEAB og BK.  
 
Hosletoppen 
Plutselig ble det kuldegrader og vipps var det is i løpet av helgen 27. / 28. november. Dette skapte noe trøbbel 
for langrennsgruppa, men de ordnet seg på kort varsel. Framover er Jarmyra kunstgress den sannsynlige 
arenaen for barmarkstreningen. Lyset på Hosletoppen blir oppgradert i løpet av den nærmeste tiden, og ny 
utstyrsbod med innbytterbenk er plassert (deling mellom langrenn, fotball, bandy).  
 
Tilsyn brann 
Brannvesenet har hatt en periodisk kontroll av undervarmeanlegget på Ferd arena. Noen småting som måtte 
fikses, men godkjent-rapport er mottatt.  
 
Tilsyn Elvia 
Pga en jordfeil, kom Elvia på inspeksjon. Noe småtteri er utført av elektriker i etterkant og rapport for 
godkjenning er sendt inn.  
 
Kommunalt prosjekt «Samsykling» 
Som en del av BKs satsning på «Kjørestopp» kommer det nå en annen variant. Vi har meldt interesse for å 
delta. Hva det innebærer er ikke klart, men trolig noe bidrag til infrastruktur (stativer) og sykkel-service. 
Med vår utfording med parkeringsplasser er det naturlig at vi deltar på dette og tilsvarende tiltak.  
 
Undersøkelse om frivillighet 
Basert på ØHILs verdi Frivillighet/Foreldredrevet, samt at 2022 er «Frivillighetens år» kommer Sverre til å 
sende ut en undersøkelse til alle ØHILs medlemmer. Dette ble diskutert og tatt godt i mot i IU (02.12). Elin 
ønsker å delta i utarbeidelsen av undersøkelsen.  
 
Forecast HS 
Avdeling HS går mot et positivt resultat. Vedlagt sakspapirene er en light-versjon av en forecast med noen 
kommentarer. Det er ønskelig for Sverre å se på dette inn mot en optimal ferdigstillelse av ØHIL idrettspark 
(ref sak #68). 
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 07.12.2021 

 

Saksnummer 70 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtekalender 

Orientering: 
 
Torsdag 3. februar kl. 1930 (årsregnskap 2021, budsjett 2022) 
Tirsdag 22. mars kl. 1930 (forberedelser årsmøtet) 
Onsdag 30. mars ca kl. 1930 (konstituering av nytt styre) – Avholdes etter klubbens årsmøte 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 07.12.2021 

 

Saksnummer 71 

Saksbehandler Hanne 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Valgkomitéen 

Orientering: 
 
Hanne Meldal fra valgkomitéen var innom møtet og ga innspill og fikk innspill til det forestående arbeidet,  
 
Status fra forrige årsmøte:  
 
Elin Spjelkavik (ikke på valg, sitter et år til) (leder)  
Rune Feltman (på valg) (nestleder)  
Nikolai Johns (på valg) (økonomi 
Anders Bergland (på valg) (anlegg)  
Annette Wisløff (ikke på valg) (idrettsutvalget)  
Christian Kjellby Nesset (ikke på valg)  
  
Henrik Testmann-Koch (vara)  
Kristoffer Gaustad (vara) 
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 07.12.2021 

 

Saksnummer 72 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Bytte av revisor 
 
Vår revisor Tom Sverre Bang har skiftet arbeidsplass fra Plus revisjon AS til IHS revisjon AS. Formelt 
vedtas skiftet/valg av revisor på klubbens årsmøte som avholdes i mars 2022.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Etterord: E-post fra IHS revisjon knyttet til oppdraget er oversendt hovedstyret med protokollen.  
 
 

 


