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Hovedstyremøte  
Torsdag 03.02.2022 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin, Sverre 

2 Årsregnskap 2021 Nikolai, Sverre 

3 Budsjett 2022 Nikolai, Sverre 

4 Status ØHIL idrettspark Sverre 

5 Status Eikeli idrettspark Sverre 

6 Infosaker fra daglig leder Sverre 

7 Eventuelt Sverre 

 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Nikolai, Anders, Christian, Annette, Sverre 
Forfall: Anders 
 
Invitert: Kristoffer, Henrik 
Tilstede: Kristoffer, Henrik 
 
Kalender: 
 
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 03.02.2022 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (07.12.2021) er sendt på mail og publisert på www.ohil.no. 
 
Innkalling med saksliste uten saksunderlag til møtet 03.02.2022 er sendt ut på mail.   
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra møtet 07.12.2021 og innkallingen til møtet 03.02.2022 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 03.02.2022 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Årsregnskap 2021 

Bakgrunn:  
 
Første utkast til årsregnskapet for 2021 ble mottatt og videresendt HS og idrettene 26. januar, med ønske 
om eventuelle justeringer/disponeringer innen HS-møtet 03.02.22. 
 
Mindre justeringer er foretatt og oppdatert årsregnskap ble sendt til HS og idrettene 03.02.22. Dette viser et 
ordinært resultat på 1,58 MNOK. 
 
Sverre skal til slutt gå gjennom balansen med regnskapsfører, før endelig regnskap presenteres for 
årsmøtet 30. mars.  
 

Forslag til vedtak:  
 
Foreløpig årsregnskap er godkjent, inkl evt justeringer som gjøres i samråd mellom regnskapsfører og 
Sverre.  
 
Driftsoverskuddet for ØHIL (HS) avsettes til investeringer/kostnadsdekning til ØHIL idrettspark. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.02.2022 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Nikolai, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Budsjett 2022 

Orientering:  
 
Budsjettet ble gjennomgått i HS 07.12.21. Ved utsending av utkast til årsregnskap 26.01.22, ble idrettene 
bedt om å melde inn eventuelle justeringer. Med unntak av mindre justeringer i ØHIL Alpin (pga økt 
aktivitetsnivå), er budsjettet uendret.  
 
Budsjettet skal godkjennes på årsmøtet 30. mars.  
 

Styrets bemerkninger: 
  
 

 

  



  

 5 

Møtedato 03.02.2022 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status ØHIL idrettspark 

Orientering: 
 
Sverre fortalte kort om framdriften på anlegget og om pågående diskusjoner/avklaringer rundt 
endringsmeldinger. En løsning på vann og avløp har vært utfordrende og er ikke endelig avklart.  
 
Status på økonomien i prosjektet ble gjennomgått. Framdriften henger sammen med betalingsplanen (ca 
80%). Bærum kommune har utbetalt en forskuttering av spillemidler og kommunal støtte på 80% av 
tilsagns-beløpene.  
 
Jfr gjennomgangen av den finansielle rammen, er det elementer Sverre og prosjektgruppa ser som 
nødvendige i anleggsperioden, og som innenfor den finansielle rammen kan gjennomføres i tråd med 
tidligere styrevedtak.  
 
Det er god kontroll på klubbens likviditet, og det er pt ikke tatt opp noe lån internt eller eksternt.  
 
Antatt åpning av anlegget blir i mai 2022. Hovedarbeidet pågår nå inne i driftsbygningen (el og det 
kuldetekniske). De utvendige arbeidene starter opp og ferdigstilles etter at telen har gått.  
 
Mediatårnet er i produksjon (moduler) og blir levert ultimo februar.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret støtter Sverres ønske om å få ferdigstilt et komplett anlegg, som om mulig inkluderer et nytt lysanlegg 
allerede i 2022.  
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Møtedato 03.02.2022 

 

Saksnummer 5 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status Eikeli idrettspark 

Orientering: 
 
Prosjektet på Eikeli blir gjennomført gjennom flere mindre del-entrepriser: 
 

1. Lysanlegg 

2. Kunstgressbane, nærmiljøanlegg fotball og ballfangernett 

3. Nærmiljøanlegg basket 

4. El-installasjon 

5. Grunnarbeid 
 
Det er sendt ut tilbud som «mini-konkurranser» til de 3 første delprosjektene, og disse behandles den 
kommende uken. Når leverandører er valgt sendes tilbud til de 2 siste del-prosjektene ut.  
 
Målet er en ferdigstillelse før sommerferien.  
 
Det er kontroll på økonomien i prosjektet, og slik det ser ut vil totalrammen fra budsjettet holdes med god 
margin.  
 

 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.02.2022 

 

Saksnummer 6 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Infosaker fra daglig leder 

Orientering: 
 
Støtteordninger 
Vi har søkt om støtte fra statens krisepakke 5 for inntektstap knyttet til arrangementer i november og desember, 
statlig/kommunal ordning knyttet til økte strømutgifter og kommunal ordning knyttet til drift av større 
idrettsanlegg.  
 
Kort status fra hovedkvarteret 
Utover normalt ansvar/rutineoppgaver har Sverres hovedfokus vært på anleggsprosjektene i en lengre periode, 
samt støtte rundt etableringen av ØHIL toppfotball (nytt styre som formelt skal behandles på årsmøtet). Til tross 
for Korona-restriksjoner/justeringer og en del smitte i personalet går driften mer eller mindre som normalt, og 
med stabile/økende aktivitetstall.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.02.2022 

 

Saksnummer 7 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

 
Ingen saker 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 

 


