Protokoll fra årsmøte i bandy 2013, avholdt på klubbhuset torsdag 20.03.2014.
Tilstedet: 4 styremedlemmer (hele styret), 12 andre stemmeberettigede
1. Godkjenning av årsberetning ØHIL Bandy 2013.
Godkjent uten bemerkninger
2. Godkjenning av regnskap og balanse ØHIL Bandy 2013.
Godkjent uten bemerkninger
3. Orientering om antall utøvere i ØHIL Bandy.
Orientering gjort av Eivind Thorne. Punkter fra salen:
- Alle må jobbe for økt rekruttering til bandyskolen, ØHIL administrasjon skal jobbe mot
felles utsendelse av brev, styret følger dette og iverksetter også egne tiltak for å flest
mulig med. Deltakelse på idrettskolen ble sett på som viktig.
- Ønske om å kunne sende ut informasjon om vinteridretter til fotballgruppen når
sesongen er over.
- Viktig å prioritere fast istid, gjerne i ishall fra etter høstferien og frem til nyttår for de
yngste lagene, særlig bandyskolen. Dette gjør det mer forutsigbart og lettere for foreldre
å sende ungene på bandyskole. Jar Ishall er et meget sterkt ønske om, pga nærhet og
komfort.
- Viktig at bandystyret fortsatt legger press på fotballgruppen om å fjerne inndeling etter
ferdigheter på vintertrening. Vintertrening på fotball SKAL ikke legge grunnlag for om
spillere er på 1,2 eller 3 laget fra neste sommer. Vintertrening fotball bør være et tilbud,
og ikke en plikt å delta ta på. Spillere i 13-14års alderen blir inndelt i 1, 2 og 3 lag i ved
vinterfotball start, de som ikke møter opp blir nedgradert. Dette er feil og er en ordning
som ødelegger vinteridrettene i klubben.
- Viktig at foreldre, lagledere og andre melder inn til bandystyret når de opplever press fra
fotballtrenere ang vintertrening
- Fokus på å forbedre bandytilbudet med tanke på istid, for å bevare flest mulig, lengst
mulig.
4. Valg av bandystyret for 2014.
Alle medlemmer av bandystyret stilte til gjenvalg, alle ble valg med applaus fra salen.
Godkjent uten bemerkninger
5. Inntekter til ØHIL Bandy
Godkjent. Vincent Thue ble valg til inntektsansvarlig, ingen andre meldte seg. Bandystyret er
veldig fornøyd med at Thue ønsker dette ansvaret. Rollen som inntekts ansvarlig ligger
utenfor styret, men vil samarbeide tett med bandystyret. Dagens inntekts løsninger skal
vurderes og legges frem for styret. Oppfølging av støtteordninger og se på mulig nye
inntektskilder er viktig. Arrangere bytte og retur dag er viktig.
6. Trenerkoordinator ØHIL Bandy
Ikke godkjent. Ingen foreldre meldte seg til dette, alle er enige om at punktet er viktig.
Bandystyret fortsetter å jobbe med dette. Et forslag fra salen var å prøve å samle ”gamle
helter” med sjel for bandy. Bandystyret tar tak i dette sammen med Petter Conradi.

7. Jentebandy i ØHIL.
Ikke godkjent. Ingen egen satsning på jentebandy i 2014, men fokus på informasjon om
deltagelse for jenter. Lage treninger som er åpne for alle.
8. Anleggssituasjon i ØHIL Bandy
Godkjent. Det ble grundig gjennomgått og diskutert hva som skjer rundt Hoslebanen i ØHIL.
Bandy står i fare for å miste sin eneste flate, nærmiljøet står i fare for å miste sin skøytebane.
Mange uavklarte spørsmål som må redegjøres. Mange muligheter som kan ligge i prosjektet
fra fotball, men dette må undersøkes. Det ble nedsatt en anleggsgruppe som skal finne
svarene og utarbeide en avtale/forslag til fotballgruppen rundt dette.
Anleggsgruppen består av:
- Erik Legernes – trener og forelder - 2006
- Jan Petter Dickman – forelder - 2001
- Morten Søsveen – forelder – 2001
Nils Vangdal – foreldre – A-laget, tidligere styreleder ØHIL Bandy, tidligere anleggsleder i
Norges Bandy Forbund, Leder av damelandslaget, livslangt medlemskap i ØHIL, med mer
- Eivind Thorne – spiller – A-laget - Leder ØHIL Bandy

