Årsmelding ØHIL Bandy
I Januar 2012 ble det i forbindelse med årsoppgjøret for 2011 oppdaget underskudd i ØHIL bandy sin
økonomi. Daglig leder i klubben tok på vegne av HS kontakt med Kristoffer Adde for å få hjelp med
situasjonen. På daværende tidspunkt bestod ”bandystyret” kun av Torkel Anzjøn alle andre
styremedlemmer hadde fratrått eller meldt seg ut. Det ble innkalt til at styremøte i bandy 13.02.2012
hvor Kristoffer Adde, Torkel Anzjøn, Ole Hanseth, Eivind Thorne og Rene L’orza var innkalt.
På møte ble Kristoffer Adde valg som leder, Eivind Thorne fikk ansvar for økonomi, Torkel og Ole fikk
ansvaret for det sportslige (treningstider, laglister, lag påmelding etc.)
De viktigste punktene for 2012 var bandyskolen, kutte innkjøp/redusere kostnader, nye
inntektsbringende aktiviteter.
Det var et veldig stort forfall av spillere før sesongen. Bare blant seniorspillere mistet vi 8 utøvere før
sesongstart.
Gjennomført i 2012:
Mobilretur kampanje: 5910 kr
Opprettet en inntektsgruppe, de fikk arrangert bytte og retur dag (med alpint): ca 12000kr
Totalt kutt på innkjøp av utstyr
Økt treningsavgift for alle årganger med 500kr
Minimalt med istidleie
Sørge for korrekt påmelding og unngå bøter i forbindelse med serier og cuper
Forskuddbetaling av treningsavgift via deltaker.no
Redusert antall og timebetaling til ungdomstrenere
Raskere innlevering av løpende utgifter som f.eks dommere og timelister
Grasrotkampanje: usikker på resultat
Oppløsning med påfølgende utbetaling av Bandyalliansen: 30.000kr
Resultatet av dette arbeidet førte til +167590kr i resultat for ØHIL Bandy 2012.
Dessverre har dette gått på bekostning av bandytilbudet i klubben og ført til stor frustrasjon blant yngre
spiller og foreldre. Det fryktes at bandy i ØHIL om kort tid er historie hvis ikke det gjøres grep fra klubben
sin side.
Bandyskolen ble ”reddet” i siste øyeblikk med at samarbeid med Haslum om istid på Hauger. Etter jul har
denne blitt gjennomført på Hoslebanen. Dessverre teller laglisten til bandyskolen kun 13 påmeldte.
Smågutt 99 vant kretsserien og sikret plass i NM sluttspillet.
Alle bortsett fra Eivind Thorne, trekker seg fra bandystyret i forbindelse med årsmøte 11.02.2013.
Nytt styre skal være på plass før årsmøte til ØHIL.
Årsmøte i bandy ble avholdt 11.02.2013
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