
 

Organisering av ØHIL Bandy 
 
Bandystyret skal på bestå av 1 leder, 1 nestleder, og minimum 2 styremedlemmer. 
Bandystyret kan også fordele oppgaver til f.eks en sportslig leder, inntektsansvarlig, anleggsansvarlig. 
Disse trenger ikke være valgt av årsmøte.  Bandystyret kan vurdere å skille mellom 7’er bandy og 
11’er bandy (barneidretten og ungdomsidrett), dersom dette er formålstjenelig.  
 
Formål 
Bandystyret skal legge tilrette for et godt sportslig tilbud til utøvere i alle årsklasser, ha en stabil 
økonomi og følge NBF sine visjoner og strategier for bandysporten. 
 
Leder-Økonomi ansvarlig: 

 Innkalle og arrangere årsmøte i ØHIL Bandy, normalt holdes dette etter avsluttet sesong (feb-
mars), ved behov bør dette holdes før saksfristen til årsmøte i ØHIL sentralt går ut. 

 Kontakt punkt inn mot hovedstyret og administrasjon 

 Engasjert i samarbeid mellom ØHIL idretter 

 Deltar på hovedstyremøter, klubbseminarer, fordeler oppgaver fra hovedstyret, 
administrasjon og andre utvalg/grupper. 

 Representant for ØHIL Bandy i Idrettsutvalget 

 Lager budsjett for ØHIL Bandy 

 Følger opp regnskaps rapporter fra administrasjonen 

 Innkaller til styremøter og fordeler arbeidsoppgaver i styret 

 Kontakt og kommunikasjon med Idrettsavdelingen i Bærum Kommune 

 Kontakt og kommunikasjon med Daglig leder av Bærum Idrettspark 

 Kontakt og kommunikasjon med Daglig leder av Bærum Ishall 

 Kontakt og kommunikasjon med Bærum Idrettsråd 

 Kontakt og kommunikasjon med Norges Bandyforbund 

 Delta på årsmøte i Norges Bandy forbund 

 Delta på årsmøte i Oslo&Akershus bandyregion 

 Delta på brukermøter og fordelingsmøter for kunstistimer på Bærum Idrettspark. 

 Vurdere om klubben kan stille med representanter i utvalg/styret i NBF og OABR. 

 Fordeling og bestilling av kunstis, ute og inne. 
 

Oppgaver som fordeles mellom medlemmer i styret: 

 Organisering av vanningsdugnad Hoslebanen 

 Inntektsaktiviteter og dugnader 

 Arrangere ØHIL Bandy Cup 

 Arrangere Bandyskole 

 Arrangere SFO bandytilbud 

 Koordinere og organisere dommere i ØHIL Bandy 

 Kontakt med lagledere/oppmenn 

 Skaffe trenere til alle årganger 

 Ansvarlig for drakter og annet utstyr for salg eller utlån 

 Ansvarlig for utvikling anlegg (isflater i ØHIL land, Hoslebanen, Eikelibanen, Grav Skole, 
Hosletoppen) og driftsmidler(traktor, vannvogn, ismaskin) 

 Arrangere bruktmarked sammen med langrenn og alpint 

 Ansvarlig for garasjen og utstyr i denne (snøskraper, hjørneflagg, 7’er mål), evt utlån av plass 
til andre undergrupper, loppemarkedet etc. 


