Årsmøte 2015
ØHIL Bandy
(årsmøte tar for seg sesongen 2015/2016, samt
kalenderåret 2015

Agenda
• Årsmelding

• Medlemsutvikling og lagfordeling
• Regnskapspresentasjon
• Slik jobber vi
• Bandystyret
• Garasjeprosjektet og ismaskin
• Anleggsplaner/innbytterbokser
• Planer for videre drift av bandy – avhengig av flere du må bli med!
o sportslige utvalg – egne gruppe
o bandyskolen – egen gruppen
o egne arrangementer – egen gruppe
o satsing på jentebandy
o medlemsutvikling og lagfordeling
o muligheter for sommertrening/bandyskoler

Oppmøte
• Fra bandystyret: Eivind Thorne, Erik Legernes, Jon Erlend Dahlen,
Lasse Hermansen
• Fire andre med tilknytting til ØHIL Bandy møtte opp.

• Møtet bestemte at siden det er kun er bandygruppen som har
arrangert «årsmøter» av undergruppene og siden oppmøte er
lavt hvis det ikke er spesielt engasjerende saker, så ønsker vi ikke
lenger å avholde årsmøte.
• Bandystyret velges formålet på klubben årsmøte, og det er dette
årsmøte som har formelt ansvar og påvirkningsmuligheter
• Bandygruppen ønsker en arena for å kommunisere og ta imot
innspill fra sin gruppe og bestemte derfor å heller avholde et
informasjons/allmøte ved sesongoppstart. Møtet skal avholdes
hvert år, etter høstferien.

Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ligger i sin helhet i protokollen til årsmøte for ØHIL.
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Medlemsutvikling og lagfordeling

2015 Resultater og 2016
Budsjett
Michael R Østgaard, 14 april 2016

Resultater 2015
Virk
HiÅ

Bud år
Totalt

Tekst
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
SUM DRIFTSINNTEKT

593.860
96.055
689.915

402.000
77.000
479.000

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad

458.852
76.912
0
71.319

333.000
92.000
0
0

DRIFTSRESULTAT

82.831

54.000

• Særdeles sterkt på inntekter;
Salva, utstyrsalg, dugnader og
tilvekst antallet medlemmer
• Høyere beløp innkjøp
salgsvarer enn planlagt
• Utgifter garasje trekker opp
kostandene
• Overskudd går til dekning av
tidligere underskudd.

Budsjett 2016
Tekst
Trenings-/medlemsavgift

Bandy
350.000

Sponsorinntekter

70.000

Arrangementsinntekter

58.000

Videresalg av utstyr

48.000

Tilskuddsordninger

50.000

Annen driftsinntekt

10.000

SUM DRIFTSINNTEKT

586.000

Idrettsrelaterte kostnader

324.000

Arrangementskostnader
Innkjøp for videresalg av utstyr

1.500
30.000

Lønnsrelaterte kostnader

100.900

Annen driftskostnad

126.000

Avskrivning
SUM DRIFTSKOSTNAD
DRIFTSRESULTAT

0
582.400
3.600

• Lavere inntektsnivå enn 2015, her er
det rom for å slå budsjettet!
• Ellers enkel viderføring av kostander fra
2015 til 206
• Kostnadene hensyntar bl annet
rørlegger osv for ferdigstilling garasje
og noe økte driftsutgifter for ismaskin
• Hovedstyre har derfor godkjent
overskudd på bare 3 600 kroner

Nedbetalingsplanen
År

Balanse

Overskudd

2011

-539.994

0

2012

-372.404

167.590

2013

-325.450

46.954

2014

-192.613

132.837

2015

-152.613

40.000

2016

-69.922

82.691

2017

-66.322

3.600

2018

-41.322

25.000

2019

-16.322

25.000

2020
2021

0

16.322

• Bandy hadde et meget
stort underskudd i 2007
• Vi har forpliktet oss til å
«tilbakebetale» dette
underskuddet

Slik jobber vi

Bandystyret
Bandystyret har i år bestått av:

• Eivind Thorne (a-laget) Leder(økonomi)
• Michael Østgaard (forelder 1999 og 2001) Medlem
• Jon Erlend Dahlen (forelder 2003) Medlem
• Lasse Hermansen (forelder 2003 og 2005) Medlem
• I tillegg har Vincent Thue hatt et oppdrag som inntektsansvarlig og Erik Legernes som
anleggsansvarlig.
VALG for et år:
• Eivind Thorne (a-laget) Leder

• Michael Østgaard (forelder 1999 og 2001) Økonomi/sportslig utvalg
• Jon Erlend Dahlen (forelder 2003) Rekruttering
• Lasse Hermansen (forelder 2003 og 2005) Sportlig og prosjekter
• Vincent Thue (forelder 2005) Inntektsansvarlig
• Erik Legernes (forelder 2006 og trener 2006) Anlegg

Garasjeprosjekt og ismaskin

Anleggsprosjekter
Hoslebanen
• Innbytterbokser og sekretariat
• Kunstis og kunstgress bane

Anleggsprosjekter
Innbytterbokser og sekretariat

Anleggsprosjekter
Innbytterbokser og sekretariat

Anleggsprosjekter
Prosessen har fortsatt etter det ekstra ordinære årsmøte.
Bandy ønsker å jobbe videre for kunstis.
21.01.16 ble følgende vedtatt av hovedstyret

Planer for videre drift av bandy
o sportslige utvalg – egne gruppe
o muligheter for sommertrening/bandyskoler
o bandyskolen – egen gruppen
o egne arrangementer – egen gruppe
o satsing på jentebandy

Bandyskolen
• Vi har i år gjennomført bandyskolen med stor suksess.
Vi har hatt over 60 barn som har prøvd seg og vi har ca
50 som var med hele sesongen. Vi har vært med på fire
cuper og første gang på lenge deltatt på Ready
jentecup. Vi har trent en gang i uka inne + litt hall før
isen kom på Hosle hvor vi trente 2 dager i uka. Vi fikk
besøk av nissen før jul og avsluttet sesongen på Leos.
• Grunnen til at vi har blitt så mange er nok at vi har vært
flinkere på markedsføring + at vi har klart å holde
treningene i nærområdet. Målet for neste år er å få
med minst like mange neste år. Takk til alle foreldre
som har hjulpet meg gjennom sesongen!

Egne arrangementer
• Disko aften på Hosleisen januar 2017. Her trenger jeg hjelp
av driftige foreldre. Målgruppen er barnehage til 7.klasse.
Med fullt lyd og lysshow, mini bandy på små baner. Dette
kan bli et meget pent regnestykke, inngangspenger og salg
av pølser, burgere, osv.
• Arrangere Microcup på Hoslebanen januar/februar(tidlig i
februar) Vi må få til vår egen cup neste sesong.
Naboklubbene arrangerer microcup for 2008/2009/2010
Dette klarer vi på en dag og er enkelt å arrangere.
• Til begge aktivitetene er vi avhengig av flere årganger for å
få dette på plass. I andre klubber er det ofte fordelt på
årgang, er det slik vi må gjøre det her også?
• Slike arrangementer vil gjøre oss mye mer attraktive for
sponsorer.

Jentebandy
Vi ønsker å legge til rette for at flere jenter begynner med bandy, for 2008 årgangen klarte vi å stille
med lag til Ready jentecup med noe hjelp fra veninner. Jentene skal fremdeles trene sammen
guttene på de ulike årgangene, men da de er i mindretall ønsker vi å fokuserre på følgene:
• Lære fra Høvik og Stabek´s jentebandy.
• Arbeide med rekrutering.

• Melde på 1-3 seperate jentecuper.
• Ha noen treninger hvor jentene trener for seg selv.
• Ha det gøy, finne noen sosiale gjøremål utenom bandy.
• Bygge vennskap.
• Slå sammen årganger hvis det gir mening.
• Alle lag har bygges gjennom støtte fra foreldre, alle må bidra på sin måte så vi kan legge til rette
for et bra tilbud til barna.
• Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven.

