
Bandystyremøte 
07.10.2019 Klubbhuset 

 

 
Forslag: 
 

Saksnr Sak Ansvarlig 

12 Referat fra forrige møte Eivind 

13 Evaluering forrige sesong Eivind 

14 Avtale mellom ØHIL og utøvere når de 
representerer ØHIL 

Eivind 

15 Roller i styret Eivind 

16 Utvikling/behov i ØHIL Bandy Eivind 

17 Diverse informasjon Eivind 

18 Slipemaskinen Jon E 

19 Butikken og utstyr Alle 

 
Innkalt: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Erik, Hildegunn 

 

Inviterte: Torunn (adm), Nikolai (HS), Petter (AU)  

 

Tilstede: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Erik, Hildegunn 

 

Kalender:  

 

 

 

 

Møtedato  

 

Saksnummer 12/2019 
Saksbehandler Eivind Thorne 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
Gjennomgang referat og arbeidspunkter. 

• Forrige møte var 19.02.19 årsmøte 06.03.19 

o Hildegunn valgt inn i styret – velkommen! 

• Jon E følger opp fyrverkeri salget videre (avventer til våren 2019). 

• ØHIL Bandy Cup. Styret ønsket en gjennomgang i forkant av cupen 

• Salva Dugnad 

Forslag til vedtak: 

o Fyrverkeri: Eivind sender en mail til bandygruppen og høre om noen kan ta dette 

prosjektet. 



 
Møtedato  

 

Saksnummer 13/2019 
Saksbehandler Eivind Thorne 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Evaluering forrige sesong 
Bakgrunn:  
 
Det er fra klubben utført den årlige EVALUERING VINTERSESONG 2018 2019. Vi gjennomgår 
denne. 
 
 

Forslag til vedtak: 
Gjennomgått i styret, mye positive tilbakemeldinger. Særlig om rekruttering, organisering og at det 
er gøy å holde på med bandy. 
Ut i fra evalueringen gjøres ting riktig, og det er bare å fortsette i samme gode driv. 

 
Styrets bemerkninger: 
Takk til Torunn for fin oppsummering av evalueringen. 

 

 

 

 
Møtedato  

 

Saksnummer 14/2019 
Saksbehandler Eivind Thorne 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Avtale mellom klubb og spiller 
Bakgrunn:  
 
Det er fra klubben laget en avtale knyttet til reiser. Vi gjennomgår denne. 
 
 

Forslag til vedtak:  
Gjennomgått i styret. Ser ikke veldig behov for denne i bandy foreløpig. 

 
Styrets bemerkninger: 
 
 

 
Møtedato  
Saksnummer 15/2019 

o ØHIL Bandy Cup: Erik K kjører i gang med 7’er cup. Styret trenger ikke en egen 

gjennomgang av dette. 

o Dugnad: Eivind sender ut tilbud fra Sdugnad for mail beslutning om dugnad 

 
 
Styrets bemerkninger: 
 
 



Saksbehandler Alle 

 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Roller i styret 
Bakgrunn:  

 
Forslag til vedtak:  

Leder: Eivind 
Nestleder: Hildegunn 
Økonomi: Andreas 
Rekrutteringsansvarlig: Jon Erlend 
Kommunikasjonsansvarlig: Eivind/Jon E 
Sportsligansvarlig: Jon Erlend 
Utstyrsansvarlig: Eivind/Martin 
Anleggsansvarlig: Erik, Petter 
 
 
Styrets bemerkninger: 

- Rekruttering bør vi få med noen flere på. Trenger ikke være i styret. 
- Hildegunn tar en koordinerende rolle i styret, og hjelper Eivind i saker som kommer 

opp fra klubb eller annet. Ønsker tid til å lære, men ønsker å hjelpe til. Det ble 
foreslått at Hildegunn går inn som nestleder. 

- Alle i styret må bli flinkere til å ta opp og drøfte saker med hverandre. 
- Husk på at en sak alltid bør forslåes sammen med en som har ansvaret for den. 
- «Burde» saker har vi ikke mulighet til å håndtere 

 

 

 



 

 

 

 

 
Møtedato  

 

Saksnummer 16/2019 
Saksbehandler  
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Utvikling/behov i ØHIL Bandy 
Bakgrunn:  

 
Det kommer stadig innspill og ønsker for utvikling og behov i ØHIL bandy. Vi må ha en 
diskusjon på hva som skal prioriteres kommende sesong og hvem som skal være 
ansvarlig: 
 
Normalplan: 

• ØHIL Bandy Cup (Erik K) 

• Skøytedisco (Jon E) 

• Vinterferiebandy (Erik K) 

• Bandyskole (Kjøres for 2012 og 2013 Jon E) 

• Bandyakademi (Erik K, her må styret få en gjennomføringsplan på opplegget. Styret 
er opptatt av at vi ikke gaper over for mye. Styret ønsker at Hoslebane ikke skal ha 
organisert akademi, det må være tid til uorganisert aktivitet. Kan dette skal legges i 
perioden fra høstferien til jul) (kan man se på en løsning for å ha tilbud med Stabæk) 

• Idrettskolen (Eivind og Jon E) 

• Søppeldugnad (Eivind, OK) 

• Vanningsdugnad (Jon E, husk rekruttering til driftsgruppe her) 

• Driftsgruppe Hoslebanen (det tynnes ut i driftsgruppen, så vi trenger mer 
rekruttering hit. Helst folk med maskinkunnskap. Lage en «most wanted» 

• Annen inntektsdugnad (Eivind sender ut) 

• Eliteserielaget (Eivind) 

• Trener oppfølging (kurs, lønn, opplegg, kontrakter) (Jon E) 
 
Nye ønsker punkter 

• Åpen kiosk helger (en årgang eller en foreldregruppe?) 

• Dommeransvarlig i klubben (har ikke dette) 

• Jentesatsing bruke fotballen til samarbeid (Jon E prøver å få til et opplegg med Mia) 

• Egen bandyskole eller trening for jenter 

• Ny ismaskin 
o Ullern har en maskin til salgs. 1995 modell, ca 4000 timer. Bensin. 
o Større vanntank, og bredere kjelke – 80’000kr 
o Vår er en 1996 modell, kjøpt for 375.000 i des 2015 

 
 
Forslag til vedtak:  

• Oppgaver er fordelt i listen over. 

• Eivind bestiller drakter til 2012/13 årgangene 

• Vi kjøper ikke Ullern sin gamle maskin 



 
Styrets bemerkninger: 

 

 

 
Møtedato  

 

Saksnummer 17/2019 
Saksbehandler Eivind Thorne 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Diverse informasjon 
Bakgrunn:  
 
Generell informasjon om: 

• Øhil parken 

• Forventning/ønske om istid dager tider på Rud. (fint å koordinere med vinter fotball)  

• Skal 2011-2012 ha noe innebandy- suksessen med å starte innebandy for 2013 årgangen?  

• Den posten vi aldri kommer videre med; bandytur til Sverige 
 
 

Forslag til vedtak:  
 
Styrets bemerkninger: 
 
 

 

 
Møtedato  

 

Saksnummer 18/2019 
Saksbehandler Jon Erlend Dahlen 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Slipemaskinen 
Bakgrunn:  
 
Får mange tilbakemeldinger om feil/mangler på slipemaskinen, eller når kan man slipe skøyter. Pr. 
nå er det for mange som har tilgang til slipeboden. Av de som bruker den er det tydeligvis flere som 
ikke har nok kunnskap om sliping.  
 
 

Forslag til vedtak:  
Bytte kode på døra. Jon Erlend innkaller de som vil slipe for å ta en gjennomgang om bruk av 
slipemaskinen. Sette opp slipetider pr årgang, og prøver å få de som sliper til å ta en ekstra vakt i 
bua en lørdag eller søndag slik at vi kan slipe nabolagets skøyter. 

 
Styrets bemerkninger: 
 
 
Møtedato  

 

Saksnummer 19/2019 
Saksbehandler Jon Erlend Dahlen 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Butikken og bandyutstyr 



Bakgrunn:  
Hva skal vi ha i butikken? 
 

Forslag til vedtak:  
- Vi beholder produktene vi har i dag, men kjøper ikke mer av kosa mixbukse, tykk og tynn 

dunjakke 
- Resten av produktene ønsker å tilby via butikken 
- Martin lager en utsendelse på produkter for bestilling 

 

 
 
Styrets bemerkninger: 
 
 

 


