
Bandystyremøte 
22.10.2018 Klubbhuset 

 

 
 

Saksnr Sak Ansvarlig 

28 Referat fra forrige møte Eivind Thorne 

29 Sesongstart  

30 Istidspriser i Bærum Kommune  

31 Trener lønn  

32 ØHIL Bandy CUP Erik Kardash 

33 Økonomi Andreas Dehlie 

34 Status Idrettsparken Erik / Eivind 

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

 

Inviterte: Torunn (adm), Petter (AU)  

 

Tilstede: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Erik, Nikolai (HS), 

 

Kalender:  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Møtedato  

 

Saksnummer 28/2018 
Saksbehandler Eivind Thorne 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
Gjennomgang referat og arbeidspunkter. 

 Jon E følger opp fyrverkeri salget videre. 

o Vi fikk avslag på dette, pga at kommunen krever tilknytning til butikk. 

o Jon E sjekker med butikker i vårt området mot 19/20 

o (feb/mars) 

 Martin status på produkter og priser i shoppen. 

 Jon E følger opp: 

o Idrettskolen 

o Allidrett 

o Bandyskolen 

 Salva Dugnad 

o Eivind har bestilt 80 poser, vi har 10 på lager. Vi trenger noen til å følge opp 

utlevering (Jon E) og betaling (Hanne). 

o Hva gjør vi med spørsmål om «fritak»? 

 Standardsvar (push mail langrenn) 

 Hendelse på cup 

Forslag til vedtak:  
 
Styrets bemerkninger: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Møtedato  

 

Saksnummer 29/2018 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Sesongstart 
Bakgrunn:  
Hva trenger vi og hva skal gjøres i forhold til oppstart av ny bandysesong. 
 
7’er Bandycup (11-13 januar) 

 Erik Kardash er cup ansvarlig og organiserer denne. 

 Styret ønsker en gjennomgang av cup organiseringen med Erik. 
 

11’er Bandycup 

 Det har kommet inn ønske fra Erik Kardash om å organisere en 11’er cup på samme måte 
som 7’er cupen. 

o Risiko for forskyvning av 7’er cup 
o 11’er tar mye baneplass og tid og kostnader 
o Vi ønsker å jobbe videre med utviklingen av 7’er cupen og få denne på best mulig 

måte og sikre denne. 
Lag/årganger 

 2003 mangler keeper og trener (Ok) 

 Jon E/Erik arrangerer Årgangsmøter med 2011/2012 (må arrangeres) 

 2007 følges litt opp, få spillere og en foreldre trener. Trenger ungdomstrenere (Ok) 

 Martin/Erik lager teori og samling på isen for årgangen rundt 7’er og 11’er (pågang med 
Pål) 

 Jon E kaller inn og arrangerer Lagledermøte for alle årganger Gutt og nedover. (Ok) 
 
Trenere (OK) 

 Vi har mange trenere, ønsker å parre en ung og litt eldre, men ønsker å beholde de som er 
to og som fungerer bra. 

 Vi har 5 nye trenere som har gått kurs med Torunn og del 1 kurs med bandy og erfaring 

 OBS husk kontrakter og politiattester 

 Jon Erlend arrangere trener møte for bandy med et opplegg, spillebok, øvelser. 

 Jon Erlend må sette opp trenerkabalen. 
 
Utstyr (OK) 

 Baller er bestilt 

 Martin sjekker bagger med en kontakt 

 Erik og Jon E tar en opptelling før lagledermøte 
 

SkøyteDisco (lørdag 19 januar OK) 

 Dette skal arrangeres! 
 
Forslag til vedtak:  

- Sesongstart ser ut til å være under kontroll. Saken er OK 
 
Styrets bemerkninger: 

 

 

 

 



 

 

Møtedato  

 

Saksnummer 30/2018 
Saksbehandler  
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Istidspriser i Bærum Kommune 
Bakgrunn:  
 

- Det er kommet inn forslag i handlingsplan om økte ispriser fra 01.01.19 
o Økningen er på 36% 
o Andre idretter har gratis treningstid 
o Økning vil føre til økt treningsavgift 
o Bandy har dårligst vilkår i Bærum 
o Hauger, Haslum og ØHIL står sammen om argumenter mot dette 
o Støtte i BIR 

 
- Vi leier mye istid og kan se på muligheter for tilskudd til dette. 
- https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/idrett/  

 
Forslag til vedtak:  

 Avventer behandling i kommunen (desember). Forsøke å påvirke så vi ikke får en 
så stor økning. Dette gjøres i samarbeid med BIR og naboklubbene. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/idrett/


 

 

Møtedato  

 

Saksnummer 31/2018 
Saksbehandler  
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Trener lønn 
Bakgrunn:  

Det er kommet inn forslag fra idrettskoordinator om å ha mer differensierte satser på 
trenerlønn for å motivere til kurs og utdanning. 
Dagens oppsett er: 
Trening: 200 
7'er-kamp: 250 
11'er-kamp: 300 
 
Nytt foreslått oppsett er: 
 

Aktivitet Grunnlønn 

Tillegg for 
Klubbtrenersamling 
(50kr) 

Tillegg for 
trener 1 del1 
(VTB) 

Tillegg for 
T1 

Tillegg for 
T2 

Trening 1 time 180 230 260 310 egen avtale 

Trening 1,5 time 240 290 320 370 egen avtale 

Kamper 7'er 180 230 260 310 egen avtale 

kamp smågutt 300 350 380 430 egen avtale 

kamp gutt 360 410 440 490 egen avtale 

kamp junior 420 470 500 550 egen avtale 

 
Vi har to «eldre» trenere i klubben: 

- Eivind (juniorlaget) og Max (guttelaget) 
- Hvordan skal disse avlønnes 

 
Forslag til vedtak:  

- Nytt oppsett vedtas og følges. 
  

Styrets bemerkninger: 

 Undersøke kursavgift trener 1 og vurdere denne neste styremøte 

 Undersøke hva andre treningssatser er i andre idretter med samme utdanning i 
klubben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Møtedato  

 

Saksnummer 32/2018 
Saksbehandler  
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn ØHIL Bandy Cup 
Bakgrunn:  

 
Styret ønsker en gjennomgang av opplegg, oppgaver, planer og ansvar for 7’er cupen som 
skal arrangeres. Økonomi og back up planer er viktig. 
 
Forslag til vedtak:  
 
 
Styrets bemerkninger: 

 Erik kunne ikke delta, vi skyver denne til neste møte 
 

 
Møtedato  

 

Saksnummer 33/2018 
Saksbehandler Andreas Dehlie 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Økonomi 
Bakgrunn:  

 
Andreas presenterte status per Q3. Noen oppklaringer som må gjøres nyttet til varesalg, 
kostnad og balanseføringer. Ellers Ok. 
Rekruttering og treningsavgifter er ok. 
 
Mva kompensasjon på driftskostnader som gjøres som aktivering må inntas i 
beregningsmodell. 
 
Forslag til vedtak:  

- Andreas følger opp punktene med Sverre/Nikolai 
 
Styrets bemerkninger: 

 
 
Møtedato  

 

Saksnummer 34/2018 
Saksbehandler Erik /Eivind 
Type sak Orientering/Beslutning 
Saksnavn Status Idrettsparken 
Bakgrunn:  

 
Erik hadde noen spørsmål rundt forventninger til videre arbeid. Eivind gikk igjennom en 
oppsummering fra HS møte 09.10.18 og punktene som ligger i saken der. 
 
Forslag til vedtak:  
Styrets bemerkninger: 

 


