
Bandystyremøte 
Mandag 11.06.2018 

 

 
 

Saksnr Sak Ansvarlig 

18 Referat fra forrige møte Eivind Thorne 

19 Bandyseksjonens årsmøte Eivind 

20 Trener 2 utdanning Eivind 

21 Eventuelt Alle 

   

   

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

 

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

 

Tilstede: Eivind, Jon Erlend, Erik og Vincent og Pål fra «2005 

 

Kalender:  

  

Neste møte blir i august og da avtaler møteplan for resten av året. 

Inkl møte med årgangene i begynnelsen av august. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Møtedato 11/06/2018 

 

Saksnummer 18/2018 
Saksbehandler Eivind Thorne 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
Gjennomgang referat og arbeidspunkter. 

 Eivind informerer Salva og Norgesrullen og en medlemsinfo mail 

o OK fulgt opp 

 Jon E følger opp fyrverkeri salget videre. 

o Venter tilbakemelding fra brannvesen 

 Eivind tar på seg oppdraget med å sikre anskaffelsen, styret blir orientert per mail i 

prosessen. 

o Prosess startet, fortsetter gjennom sommer/høst 

 Jon E følger opp en hyggelig påskjønnelse til Kay som takk for hjelpen med drift av banen 

i vinter. 

o OK, Innkjøpt og klar til utlevering 

 Martin følger opp shopen og spør etter salgsrapporter. 
o Usikker på status 

 
Forslag til vedtak:  

- Jobber videre med oppgavene som gjenstår. 
 
Styrets bemerkninger: 
 
 

 

 

Møtedato 11/06/2018 

 

Saksnummer 19/2018 
Saksbehandler Eivind Thorne 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Bandyseksjonens årsmøte 
Bakgrunn:  
 

- Bandyseksjonens årsmøte avholdes på Ullevål stadion 14 juni. 
- Styret må gjennomgå og vedtak hva ØHIL skal stemme på årsmøte 
- Styret må velge hvem som skal møte for ØHIL på årsmøte. 

 
Forslag til vedtak:  

- Styret har gjennomgått og behandlet alle sakene til årsmøte og hva ØHIL Skal 
stemme. 

- Jon Erlend Dahlen, Hildegunn Grønseth, Ole Christian Skredsvig møter for ØHIL 
og stemmer etter det bandystyret har besluttet. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 



Møtedato 11/06/2018 

 

Saksnummer 20/2018 
Saksbehandler Eivind Thorne 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Trener 2 utdanning 

 
Bakgrunn:  
 
Som en del av utdanningen skal jeg planlegge et møte med foreldregruppa/foresatte for 
dine utøvere. Dersom du ikke har tilgang til foreldre/foresatte parallelt med utdanningen 
skal du gjennomføre møtet for trenere og/eller ledere i klubben. 
  
Jeg skal planlegge og gjennomføre møtet med utgangspunkt i temaet «Vekst-mentalitet i 
idrett – det å skape et miljø for utvikling og vekst». Intensjonen med møtet er at jeg som 
trener skal etablere best mulig rammevilkår for vekst, både for dine utøvere og deg selv 
som trener. 
 
Denne delen om vekst-mentalitet skal ha en varighet på ca. 20 minutter (+/- 3 minutter). 
Denne delen som omhandler vekst-mentalitet skal filmes og leveres. I filmen er det jeg 
som skal være i fokus, ikke dere. Husk å gjøre deltakerne oppmerksomme på dette, og at 
selv om det bare er du som filmes vil det tas opp lyd fra møtet. 
 
Forslag til vedtak:  
 
 
Styrets bemerkninger: 

-  
 

Møtedato 11/06/2018 

 

Saksnummer 21/2018 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Eventuelt 
Bakgrunn:  
 

- Bestilt istid på Jar Ishall (Curling), tirsdager 17-19 og søndager 10-11 etter 
sommerferien til høstferien. 

- Fordeles etter at vi har fått tidene fra Bærum Ishall 
- Smågutt 04/05 i kommende sesong 

o Melder på et lag i kretserien. Må ha kamper på tirsdag (pga trening med gutt 
på onsdager) 

o Trekke laget fra NM serien 
o Basere seg på å låne 7-8 2006 spillere til hver kretskamp (tirsdager) 
o Melde på flest mulig cuper, der man klarer å stille lag. 
o Trene med guttelaget for å få mange på isen samtidig og utvikling der. 

Forslag til vedtak:  
 
 
Styrets bemerkninger: 

 


