Bandystyremøte 16.03.17
Innkalt(årgang): Michael Østgaard (1999), Jon Erland Dahlen(2003), Lasse Hermansen (2005), Eivind
Thorne (Leder/Senior), Erik Legernes(2006), Vincent Thue (2005),
Fraværende: Petter Breistøl (2003) (AU medlem)
Agenda:
1. Oppsummering av sesongen
a. Det har vært en bra sesong. Mye skryt fra forskjellige og gode tilbakemeldinger på
arrangementene som er avholdt.
b. God rekruttering
c. Eivind sender ut exel liste med medlemmesutvikling
2. Gjennomgang av økonomi 2016 og budsjett 2017
a. Underskudd i 2016 var ikke bra
b. Fokus på å tømme varelager
c. Fokus på hvilke produkter vi skal ha og DB på dette.
d. Fokus på sponsorinntekter
e. Avstemme fakturert mot 2016 regnskapet
3. Gjennomgang trenerark (vedlagt) som skal opp i Idrettsutvalget 30 mars.
a. Jon Erlend skriver første utkast til begge dokumentene og sender rundt
b. Michael tar med i møte 30.mars
4. Valg/representanter i bandystyret
a. Orientering om situasjon, ingen har meldt seg etter utsendt mail Det er viktig å få
med noen foreldre fra yngre årgangen. Vi må rekruttere til styret fra de yngste.
5. Saker til årsmøte ØHIL
a. Gjennomgang årsmelding bandy.
b. Innmeldt sak fra fotball
i. Alle må lese igjennom og komme med innspill til fotball sin innmeldte sak.
ii. Saken fra fotballgruppen må trekkes ASAP
iii. Bandygruppen tar initiativ til hastemøte med fotball og hovedstyret
1. saken må trekkes, den har ingen substans/vedtak, men er destruktiv
i forhold til arbeidet som er lagt ned i prosjektet.
2. Presentasjon av innsamlingsaksjon
3. Gjennomgang av avtalen
4. Hvordan sikre at fotball er 100% med på innsamlingen
6. Status ØHIL Idrettspark 2020
a. Avtale mellom ØHIL Fotball og Bandy
i. Gjennomgått og diskutert, OK for å jobbe videre med denne.
b. Innsamlingsaksjoner
i. Mange ting er i gang og er under produksjon. Det trengs mer folk til å få
gjennomført.
7. Tanker om neste sesong:
a. Planlegging av neste sesong for 11’er bandy
b. Fra Jon E: øke kompetansen til trenere, felles tur til Sverige før sesong start (leie hall
en helg), juleferie bandy, gjennomføring av cup, holde kiosken åpen noen timer på
lørdager og søndager, vinterferiebandy og disco, kan vi få til sommerbandyskole
tidlig i ferien
Neste møte er berammet til:

