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Hovedstyremøte  
Torsdag 02.06.2022 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

25 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin, Sverre 

26 Status ØHIL idrettspark Sverre 

27 Status Eikeli idrettspark Sverre 

28 Ny traktor til ØHIL idrettspark Bandystyret 

29 Hovedprioriteringer for hovedstyret Elin 

30 Eventuelt Elin, Sverre 

   

   
 

 
Innkalt: Elin, Annette, Berte, Sverre 
Forfall: Henrik, Christian, Kristoffer 
 
Invitert: Anna, Preben, idrettene 
Tilstede: Anna, Andreas (bandy) 
 
Kalender: 
 
Torsdag 25. august (regnskap Q2) 
Torsdag 27. oktober (regnskap Q3) 
Torsdag 8. desember (budsjett 2023) 
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Møtedato 02.06.2022 

 

Saksnummer 25 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (02.05.2022) er sendt på mail og publisert på www.ohil.no. 
 
Innkalling med saksunderlag til møtet 02.06.2022 er sendt ut på mail.   
 

Vedtak: 
 
Protokollen fra møtet 02.05.2022 og innkallingen til møtet 02.06.2022 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 
 

  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 02.06.2022 

 

Saksnummer 26 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status ØHIL idrettspark 

Orientering:  
 
Styremøtet startet med en befaring på anlegget! 
 
Ukentlige rapporter på framdriften publiseres på www.ohil.no. Vi har nå avsluttet uke 47 etter oppstarten. 
 
Estimert ferdigstillelse for hovedprosjektet er i løpet av sommerferien. Noe arbeid vil trolig gjenstå utenfor 
selve baneflaten, for eksempel montering av nye tribuner, som ikke er en del av hovedprosjektet.  
 
-Legging av kunstgresset er planlagt fra mandag 20. juni. 
 
-Levering av det nye flomlyset er foreløpig estimert til å ankomme primo september og vil bli montert 
umiddelbart. Diverse arbeid med trekking av kabler vil bli gjort i løpet av sommeren. 
 
-Arealet mellom treningsparken og banen (ca 3,9 meter) vil løse en stor floke for baseballgruppa vår. Her vil 
det legges kunstgress og satt opp et pitching cage.  
 
-Ferdigbefaringer vil starte opp i løpet av juni og ta for seg de ulike anleggsdelene hver for seg 
 
-Legging av pad og kjølerør forventes ferdigstilt i uke 22. 
 
Vedlagt sakspapirene er en oversikt over økonomien i prosjektet (v1). Uten uforutsette tilleggskostnader 
ligger vi an til å treffe på estimatet i forkant av prosjektet (EK 4,5 MNOK).  
 
-Prosjektet fikk denne uken innvilget en søknad på kr. 50.000,- fra Elvia-fondet 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

https://ohil.no/ohil-idrettspark-2020-hoslebanen-kunstis-og-kunstgress/
http://www.ohil.no/
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Møtedato 02.06.2022 

 

Saksnummer 27 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status Eikeli idrettspark 

Orientering:  
 
Eikeli idrettspark kunstgress, nærmiljøanlegg (basket, ballbinger fotball) 
 
Prosjektet er svært godt i gang, og en fersk status er publisert på www.ohil.no.  
 
Antatt ferdigstillelse er i slutten av juni. 
 
Vedlagt sakspapirene er en oversikt over økonomien i prosjektet (v2).  
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 

  

https://ohil.no/status-pa-utviklingen-av-eikeli-idrettspark/
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Møtedato 02.06.2022 

 

Saksnummer 28 

Saksbehandler Bandystyret 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Ny traktor til ØHIL idrettspark 

Bakgrunn:  
 
Forslag fra ØHIL bandy vedrørende ny driftsmaskin/traktor var vedlagt sakspapirene (v3) og ble diskutert i 
møtet.  
 

Vedtak:  
 
Før en eventuell beslutning av innkjøpet går bandystyret gjennom forslaget etter innspill fra hovedstyret og 
kommer tilbake med et oppdatert forslag til vedtak. Dette inkluderer en beskrivelse av tenkt modell for 
driften av anlegget vinterstid.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret og daglig leder støtter behovet for en ny traktor.  
 
Fra tidligere er det hver enkelt idrett som har hatt ansvaret for investering og drift av sin idretts anlegg. 
Dette er klubbens første prosjekt der det er flere parter involvert.  
 
Det må raskt undersøkes om en bestilling av traktoren kan vente til hovedstyrets neste møte (25.08). I 
motsatt tilfelle, vil HS beramme et nytt møte eller ta en avgjørelse på annet vis.  
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Møtedato 02.06.2022 

 

Saksnummer 29 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Hovedprioriteringer for hovedstyret 

Bakgrunn:  
 
Det er ønskelig med et klart fokusområde for hovedstyret etter en periode med mye fokus på anlegg og 
Covid-19.  
 

Vedtak:  
 
EN KLUBB 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Styret vurderer hva som skal legges i «En klubb» og evt andre fokusområder inn mot det neste styremøtet.  
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Møtedato 02.06.2022 

 

Saksnummer 30 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Status styreroller: 
 
Et styremedlem (Kristoffer) er ansatt som idrettskoordinator fra 01.08.22 og må derfor trekke seg fra styret. 
Et av varamedlemmene trekker seg på grunn av jobb et annet sted i landet. Vi har da for få personer til å 
dekke antall roller slik de er vedtatt i ØHILs vedtekter. 
 
- Elin tar kontakt med valgkomitéen og et ekstraordinært årsmøte anses som nødvendig. 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 


