Referat Bandy Allmøte 21/8-12
Fra Bandystyret møtte: Kristoffer Adde (leder), Eivind Thorne (økonomi), Torkel Anzjøn (sportslig) Ole
Hanseth(sportslig)
Fra klubben møtte: Sverre Nordby (daglig leder)
Det ble gjort en introduksjon om bakgrunn for møte, og presentasjon av det nye styret som ble
dannet i februar 2012. Kontakt innfor er oppdatert på web. Det nye styret har fått krav fra HS til å se
på nye inntektsmuligheter til bandy.
Økonomi ble gjennomgått og diskutert, flere stiller spørsmålstegn ved HS sine regnskapsprinsipper,
etter som endringen av periodiseringer medførte en uklar situasjon om hva som faktisk er reelt
underskudd. De engasjerte og kritiske ble oppfordret til å bli med på årsmøte til ØHIL og bruke
engasjementet på deltakelse i klubben, bandystyret er veldig positive til all hjelp de kan få. Det er
helt sikkert HS også.
Det ble gitt aksept for en økning i treningsavgifter for å innehente noe av underskuddet, dog ikke mer
en 500kr pr utøver uavhengig av årgang.
Det ble også en forståelse av at styret trenger hjelp fra lagledere for å bedre kostnadskontrollen ved:
- Mindre kjøp av istid
- mindre flyt av utstyr
- bedre kontroll på laglister
- tetter oppfølging/innkreving av treningsavgift, og evt konsekvens av ikke betaling
- mer kommunikasjon innad i bandy og på tvers av idretter på årgangsnivå
Det ble satt ned en gruppe på 4 personer som skal jobbe med økt aktiviteter for både å skape
engasjement rundt bandyen på Hosle og finne alternative måter å få inn penger på. Forslag som kom
på opp var:
- Åpen kiosk hver helg det er is på Hoslebanen
- Arrangere ØHIL Bandy dag
- Romjuls aktiviteter på Hoslebanen
- Arrangere bytte/salgsdag med deltagelse fra FH sport for nysalg
- Utforme brev som kan distribueres via foreldre/kontakter for bidrag fra
næringslivet(Sponsor)
- Søke om støtte fra Gjensidige stiftelsen som har 15mill å dele ut (obs søknadsfrist 15
september)
- Inkludere senior/a-laget i disse lokale aktivitetene.
Tilbakemelding til ØHIL HS:
- Det er et ønske fra Bandy om at HS setter et regelverk for lønning av trenere internt i
klubben. Idretter med mindre penger i omløp lider av at utøvere får bedre betalt i noen av
undergruppene. Det kan ikke være forskjell på trenerlønninger internt i klubben. HS bør sette
nivåer, på alder og sesong, uavhengig av idrett.
- Det er ønske om at HS på lik linje med kjønnsfordeling også vektlegger idrettstilhørighet når
HS skal ta inn nye medlemmer. På den måten bør HS forsøke å sikre at alle idrettene har en
representant i HS.
- Det ble stilt spørsmål om hvorvidt HS anser bandy som et viktig tilbud for klubben, og hvis
bandyen har mer krevende ”leve” forhold en andre idretter i klubben blant annet på grunn
av ”tvungen” baneleie kostnad, bør klubben vurdere om faktisk bandyen skal motta ekstra
subsidier fra klubben(HS og de andre undergruppene) fordi mange utøvere er med i flere
idretter og tilbudet om bandy bør være viktig for klubben som helhet å opprettholde.

Det er utrykt et ønske/anbefaling om at bandyen lager skygge/sesong regnskap for bedre å vise den
økonomiske tilstanden. Bandystyrer skal se på dette.
Det er ønske om vedlegg til faktura som viser hva pengene blir brukt til lik det langrenn gjør.
Det er utrykt et ønske/anbefaling om at bandyen lager årgangsregnskap for bedre å vise den
pengebruken i Bandy og slippe spekulasjoner om at noen årganger drifter andre. Håndballen har
dette og Bandystyret skal se på muligheten for å kopiere dette.
Enighet om hvor viktig det er å bevare bandyen som den nest største idretten i klubben. Enighet om
å gjør en felles innsats for å få med flest mulig, lengst mulig og ta vare på de årgangene vi har.
Enighet om at bandyen er verdens vakreste vintersport og det skal ha en høy viktighetsfaktor i
nærmiljøet.

Linker og vedlegg:
ØHIL sin protokoll for årsmøte 2011
http://www.ohil.no/Om%C3%98HIL/%C3%85rsm%C3%B8te/%C3%85rsm%C3%B8te2011Avholdes15f
ebruar2012/tabid/829/Default.aspx
ØHIL regnskap prinsipper:
http://www.ohil.no/Om%C3%98HIL/Regnskapsprinsipperi%C3%98HIL/tabid/822/Default.aspx
Regnskap Bandyen pr 30/7-12 (legg ved ref mail fra Sverre)

