
Bandystyremøte 
Mandag 12.02.2018 

 

 
 

Saksnr Sak Ansvarlig 

1 Mål og utstyr på Hoslebanen Erik Legernes 

2 Årsmøte ØHIL Bandy Eivind Thorne 

3 Koordinering og info fra bandy Torunn Kvitli 

4 Guttelaget kommende sesong (2004/2003) Jon Erlend Dahlen 

5 Gjennomgang av regnskap (2017) og budsjett Eivind Thorne 

   

 
Innkalt: Eivind, Jon Erlend, Michael, Vincent, Erik 

 

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

 

Tilstede: Eivind, Jon Erlend, Vincent, Torunn 

 

Kalender:  

Mandag 26. februar kl. 18-20  

Torsdag 1.mars kl 20-21 (årsmøte ØHIL Bandy) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Møtedato 12/02/2018 

 

Saksnummer 1/2018 
Saksbehandler Erik 
Type sak Orientering/Beslutning  
Saksnavn Mål og utstyr på Hoslebanen 
Bakgrunn:  

Mail fra ivrig bruker av banen med ønske om Hockey mål på banen. Kommunen har 
ikke satt ut de små målene i år. Vi har kjøpt inn 2 sett med mellomstor bandymål, i 
tillegg til 11’er målene. 
 
Forslaget var å ta imot/spørre om å få noen brukt mål fra Jar IL som skulle kastes. 

 
Forslag til vedtak:  
Etter mail runde, og konklusjon med at vi har 2 sett med 7’er mål har vi ikke behov for flere mål. 
Hovedgrunnen er mangel på plass til lagring og arbeid med å rydde ut og inn ved måking/vanning. 

 
 
Styrets bemerkninger: 
Vi ønsker å kjøpe inn et par sett med «mini/små» mål til trening som kan stå i garasjen og tas ut 
og inn ved trening.  

- Eivind sjekker pris 
 

- Jon E ønsker å utarbeide et forslag til en bandyskolepakken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Møtedato 12/02/2018 

 

Saksnummer 2/2018 
Saksbehandler Eivind 
Type sak Orientering/Beslutning  
Saksnavn Årsmøte ØHIL Bandy 
Bakgrunn:  

Jfr ØHILs vedtekter og organisasjonsplan, skal ØHILs idretter avholde årsmøte 
(«utvidet styremøte») senest 2 uker før klubbens årsmøte. Her er føringer dere må 
forholde dere til punktene under. ØHILs årsmøte er tirsdag 20. mars.  
- Årsmøte / utvidet styremøte må avholdes senest 6. mars 
- Innkalling må sendes ut senest en uke i forkant (publiseres på ohil.no og deles på 
idrettenes FB-side) 
- Idrettens styre er beslutningstakere og de frammøtte har ikke stemmerett, men jeg 
antar at gode innspill hensyntas.  
- Protokoll fra idrettens årsmøte skal publiseres på siden «styresaksarbeid» senest 
8 dager før klubbens årsmøte 
 
Agenda (pålagte punkter): 

 Godkjenne innkalling 

 Gå gjennom regnskapet for 2017 

 Gå gjennom budsjettet for 2018 

 Fastsette aktivitetsavgifter (evt foreslå å be årsmøtet om fullmakt til å 
fastsette disse) 

 Gå gjennom idrettens årsmelding 

 Gå gjennom idrettens årshjul 

 Valg: Idrettene med færre enn 100 aktive utøvere konstituerer sitt eget styre 
i tråd med ØHILs organisasjonsmodell (på dette møtet), de med flere enn 
100 aktive inngår i valgkomitéens prosess 

Agenda (foreslåtte punkter fra Sverre): 

 Foreslå kandidater som kan representere idretten/klubben på relevante 
årsmøter/ting (skal velges av klubbens årsmøte) 

 Gå gjennom idrettens «dugnadsmatrise» 

 Dersom dere ønsker å få folk til møtet, oppfordres dere til å ta med noen 
interessante info-saker 

 Ha gjerne et eget punkt med «spørsmål fra salen». 
 
Forslag til vedtak:  

 
 
Styrets bemerkninger: 

- Jon E lager et forslag til aktivitetsavgifter for kommende sesong. 
- Eivind skriver årsmelding 
- Torunn/Eivind oppdatere årshjul som skal presenteres 
- Valg: Eivind sender til lagledere, og div tips som har kommet inn. Vurdere litt mer 

spesifikke «stillingsannonser». Informere valgkomite. 
- Kandidater; Eivind leder og nest leder 
- Eivind setter opp oversikt over dugnader: Søppelrydding, Vanning, Cup, 

Skøytedisco, kiosk, bandyakademi, idrettskolen 
- Banestatus;  

  



 

Møtedato 12/02/2018 

 

Saksnummer 3/2018 
Saksbehandler Torunn Kvitli (adm) 
Type sak Orientering/Beslutning  
Saksnavn Koordinering og informasjon fra bandy 
Bakgrunn:  
Jeg har noen pkt jeg ønsker å diskutere med dere 

- Justering av sportslig plan (for å kunne begynne med bandyakademi som i år) 

- Evaluering av bandycupen 

- Ny organisering av idrettsskolen fra høsten 2018 

 

Fra mail: Her kommer en oppdatert versjon av Idrettsskolen 2018 – som jeg håper blir en realitet, men 

jeg må ha dere, som har kontroll på trenerne, med på laget før jeg tar det videre til hovedstyret.  

Har dere trenere som vil kunne gjennomføre treninger 5 uker i strekk med deres idrett? Se på vedlegget 

når idretten deres er tiltenkt å drifte Idrettsskolen, og her tenker jeg det er viktig å presisere at lønnen 

til trenerne bør komme fra kontingenten som innbetales til Idrettsskolen, og ikke fra idrettene selv som 

det jo nå er med Allidretten. 

  

Jeg har sjekket litt med Fossum og Kjelsås, se hva jeg skriver, og jeg har stor tro på at er vi først ute 

med dette her i Bærum øst kan dette bli en suksess, og ikke glem at vi må tenke nytt når inntekten fra 

barnehagen forsvinner fra sommeren, dette kan være en god start. 

  

Jeg ber dere ta saken med deres styrer, og jeg trenger tilbakemelding innen 18. februar for å legge det 

frem for styret – og eventuelt på et årsmøte. 

 
 
Forslag til vedtak:  
Bandy støtter forslaget med en differensiert allidrett (siste året i barnehagen) og 
idrettskolen (1.klasse) så lenge vi kan ha oppstart med bandyskole etter høstferien i 
1.klasse, men på andre dager. 
 
Styrets bemerkninger: 

- Sportslig plan må forandres for bandy. Her bør vi ha en evaluering av sesongen 
med lagledere. 

- Bandy må kunne kjøre bandyskole fra etter høstferien av 1.klasse uten at det 
kolliderer med idrettskolen sitt tilbud. 

- ØHIL Bandycup. Torunn har laget en dreiebok for ØHIL Bandycup. Denne må cup 
general lære og kjenne, samt fordele oppgaver med ansvar. 
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Saksnummer 4/2018 
Saksbehandler Jon Erlend Dahlen 
Type sak Orientering/Beslutning  
Saksnavn Guttelaget kommende sesong (2002/2003) 
Bakgrunn:  
 

Jeg har fått en forespørsel ang samarbeid neste år, da de ikke har nok spillere til å ha eget lag. Vi 
diskuterte dette litt under kretstrening tidligere i år. Jeg mener det er synd hvis de skal gå til gode lag 
for kun å gjøre de enda bedre. Men det er også en utfordring for egne spillere, hva de eventuelt 
tenker rundt et samarbeid. Hvilke erfaringer og muligheter har vi? 
 
 
Forslag til vedtak:  
Årgangen har drøftet dette internt og klarer å stille lag selv neste år. Forespørselen blir 
besvart fra årgangen med et høflig nei. Årgangen er 16 spillere kommende sesong. 
 
Styrets bemerkninger: 

- Obs på småguttlaget 
- Trenere, lagledere, med mer er utfordring på begge lag 
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Saksnummer 5/2018 
Saksbehandler Eivind Thorne 
Type sak Orientering/Beslutning  
Saksnavn Foreløpig regnskap og budsjett 
Bakgrunn:  
 

Gjennomgang av foreløpig regnskap 2017 og budsjettet for 2018 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
 
Styrets bemerkninger: 

- Er i dialog om noen punkter og justering av budsjett. Ikke endelig avklart. 
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Saksnummer 6/2018 
Saksbehandler Eivind Thorne 
Type sak Orientering/Beslutning  
Saksnavn Sliper på BIP 
Bakgrunn:  
 

Eivind har kjøpt en brukt slipemaskin (bærbar), tanken var at denne kunne stå «permanent» på BIP 
slik at vi har tilgang til sliper der under kamper etc hvis en skøyte skulle bli ødelagt. 
 
Eivind har forspurt Jutul/Bærum Ishall om vi kan ha sliper låst og fastmontert i sliperommet.  
Alternativ løsning er å høre om vi kan sette opp en liten «brakke» ute et sted hvor vi kan slipe. 
 
Ønsker klubben å kjøpe denne sliperen (7.000kr) ? 
 
 
Forslag til vedtak:  

- Bandystyre er positive til å kjøpe denne av Eivind. 
 

Styrets bemerkninger: 
- Eivind følger opp BI og BIP med mulighet for å få «sliperom» 

 
 


