
Bandystyremøte 

Referat 
 
Dato: 11.08.2021 kl 20-2130 
Sted: Klubbhuset 
Møtenummer: 05/2021 

 

 
 

Saksnr Sak Ansvarlig 

202116 Godkjenning Referat møte 01/2021 Andreas WH 

202117 Oppfølging sak 13/2021 Andreas WH 
/ Eivind 

202118 ØHIL verdisett, og idrettenes innspill til 
operasjonalisering av disse, protokoll sak#107 

Eivind 

202119 Prognostisering av årganger fremover; 
medlemsmasse og frafall 

Andreas WH 

202120 Ansatte i ØHIL bandy Andreas WH 

202121 Jentebandy i ØHIL Jon Erlend 

202122 Media og oppmerksomhet/”markedsføring” Andreas WH 
/ Eivind 

202123 Rekruttering for kommende sesong Jon Erlend 

202124 Inntektskilder; status og planer Martin 

202125 Driftsgruppe og baneprosjekt Erik L 

202126 Eventuelt Andreas WH 

202127 Neste møte Andreas WH 

   

 
Innkalt: Eivind, Jon Erlend, Andreas D, Martin, Erik, Andreas WH 
 
Inviterte:  
 
Tilstede: Eivind, Jon Erlend, Andreas D, Martin, Andreas WH, (fravær Erik L) 
 
Kalender:  
 

 

 
  



 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202116 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Godkjenning Referat møte 04/2021 

 
 

 

Forslag til vedtak: 
 
Referat fra møtet 080621 ble godkjent av Styret. 

 

Styrets bemerkninger: 
 

 
 
 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202117 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Oppfølging sak 13/2021 

 
 

 

Forslag til vedtak: 
Styret igangsetter arbeid mot reduksjon av gjeld mot baneprosjekt. Konkrete forslag 
besluttes neste møte.  
 

 

Styrets bemerkninger: 
 

  



 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202118 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn ØHIL verdisett, og idrettenes innspill til operasjonalisering av disse, 
protokoll sak # 107 

 
 

 

Forslag til vedtak: 
 
 

 

Styrets bemerkninger: 
Styret synes det er fint at IU tar en diskusjon for at de skal ha en mer felles oppfatning av 
hva HS har ment med verdisettet.  
 
Bandystyret mener det er viktig å sette medlemmet/utøver i fokus i klubben, ikke i enkelt 
gren/idrett. Klubben er et stort bredde og fleridrettslag, medlemmet i klubben er viktigere 
enn utøver i gren/idrett. Dette gjelder spesielt i barneidretten (opptil 12 år), men er også 
viktig i ungdom, senior og voksen idrett.  
 
Vår oppfattelse er at foreldre i klubben har barn i flere idretter, men at idrettenes ansatte 
har større fokus på utvikling av sine utøvere i sin idrett enn "forvaltning" av medlemmet i 
klubben. 

  



 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202119 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Prognostisering av årganger fremover 

 
 

Forslag til vedtak: 
På neste møte produseres det en “bruksanvisning” for årgangene med fokus på 
organisering og sosialt, medlemsbevarende tiltak. 
 

 

Styrets bemerkninger: 
Det kom flere innspill og kommentarer i diskusjonen om bevaring av medlemmer:  
 
Holde på spillere når de blir eldre. Skape tilhørighet ved identifisering, opplevelser, 
“uniform”.  
Premiering til årgang som er cupansvarlig. 
Bygge kultur, sesongavslutning, klubbkasse. 
Kjøreplan for årganger, en protokoll/bruksanvisning. 
Definere rollefordeling i hver årgang.  
ØHILS sosiale profil, på nettside. 
Skaffe sponsorer for sosiale arrangement. 

  



 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202120 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Ansatte i ØHIL bandy 

Det er et ønske i Bandystyret å starte en utredning om behovet for ansatte i ØHIL Bandy.  
Det er flere virksomhetsområder som kunne driftes bedre og utvikles ved arbeid utover 
dugnadsånden som lever i avdelingen.  
I forbindelse med åpning av kunstis på Hosle melder det seg økt behov for fokus på drift 
og vedlikehold av banen. Det finnes i dag noe ressurser til dette formålet.  
Styret ser behov og muligheter som blir tydeligere ved etablering av kunstis: 
 
Drift av anlegg 
Sportslig utvikling - ambisjoner om idrettslige resultater 
Administrativt arbeid medlemmer 
Rekruttering av nye medlemmer 

 

Forslag til vedtak: 
Bruke sesongen til å definere hvilket ansvar som skal dekkes av en ansatt. Spille inn til 
daglig leder en tanke om en ansatt ressurs.  
 

 

Styrets bemerkninger: 
 

 
 
 
 
 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202121 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Jentebandy i ØHIL 

Bandystyret ønsker å utrede mulighet for å starte en satsning på bandy for jenter i ØHIL. 
Veien er kort fordi jentefotball er stort i ØHIL.  

 

Forslag til vedtak: 
 
Styret ønsker å utvikle jentebandy i ØHIL Bandy. Styret jobber med å finne en ansvarlig 
person. Videre planer utformes i neste møte. 

 

Styrets bemerkninger: 
 

  



 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202122 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Media og oppmerksomhet/”markedsføring” 

Det foreligger et ønske i Bandystyret om å videreutvikle arbeidet som gjøres med 
kommunikasjon av bandy som idrettstilbud i nærområdet. Styret ønsker å bruke både 
digitale og analoge kanaler i dette arbeidet.  

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Styrets bemerkninger: 
Vi viderefører denne saken til neste møte. 

 
 
 
 
 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202123 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Rekruttering for kommende sesong 

Bandystyret ønsker å ytterligere strukturere tiltakene som gjøres i forkant av sesong mtp 
rekruttering av nye spillere i alle årganger.  

 
 

Forslag til vedtak: 
 

 

Styrets bemerkninger: 
Det kom frem ulike forslag til aktiviteter:  
Stor banner ved banen, banner ved Eiksmarka skole. 
Markedsføre påmelding på Facebook, 
Informasjonsbrev til alle medlemmer. 
Vi viderefører denne saken til neste møte. 

  



 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202124 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Inntektskilder, status og muligheter 

Styret ønsker en diskusjon rundt dagens inntektskilder, status og prioriteringer. 
 

 

Forslag til vedtak: 
Vi ønsker å søke tilgjengelige stiftelser; Eivind følger opp mot DL 
Sjekke status på varelager, og gjøre nødvendig innkjøp for sesong; ansvarlig Martin. 
 

 

Styrets bemerkninger: 
Vi viderefører denne saken til neste møte. 

 
 
 
 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202125 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Status driftsgruppa og baneprosjekt 

 
 

 

Forslag til vedtak: 
 
 

 

Styrets bemerkninger: 
Vi viderefører denne saken til neste møte. 

  



 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202126 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Dommere: Norsk bandy har et stort underskudd av aktive dommere, og dette er et 
betydelig problem foran årets sesong. Det er et problem som alle klubber rammes av.  
 
Dagens situasjon rundt sliping av skøyter for avdelingens medlemmer. Det er en 
målsetning at alle utøvere skal ha en så god opplevelse som mulig på isen, hvor slipte 
skøyter er en del av dette. Styret ønsker derfor i størst mulig grad å tilrettelegge for dette.  

Forslag til vedtak: 
 

Styrets bemerkninger: 
Sende epost til årgangsansvarlige for 07 og eldre om interesse for dommerverv. Styret bør 
finne en person som kan være dedikert til rekruttering av dommere. 
 
Styret ser på mulighet for å opprette eget lokale for slipemaskin.  
Styret lager en plan for å strukturere sliping i forkant av sesong for alle årganger. 
 
Vi fatter konkrete vedtak til disse sakene på neste møte. 

 
 
 
 

Møtedato 110821 

 

Saksnummer 202123 

Saksbehandler Andreas W Hertzenberg 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Neste møte 

 
 

 

Forslag til vedtak: 
Neste møte er onsdag 15. september kl 20.  
 

 

Styrets bemerkninger: 
 

 


