
Bandy årsmøte 11.februar 2013 
 
Møteholder: Kristoffer Adde og Eivind Thorne 
Fremmøte (vi hadde ikke opprop så listen viser de som var meldt på): Rikard Tveiten, Erik Borthen, Rune 
Johannesen, Pål Moe, Ole C. Skredsvig, Lars Tallberg, Jeroen Keijzer, Ole Hanseth, Marianne Hjermstad, 
Baard Bale, Øystein Falch, Saleh Mahmoudi, Olav Kvam 
 
Agenda: 
Målsetningen med møte er å engasjere og informere dere bandyforeldre.  
Det viktigste punktet på møte er å sette sammen et nytt styre. Vi trenger nye engasjerte krefter. 
 
Det ble orientert om at årsmøte i ØHIL avholdes den 28.februar 2012 kl 1930 på klubbhuset og at fristen 
for å sende inn saker til årsmøte er 14.februar 2012. Mer om årsmøte ligger ohil.no 
 
Resultat 2012: 
Det ble informert om resultatet for ØHIL Bandy 2012. Resultatet var +167.590kr. Sum egenkapital var 
etter 2011 -539.994kr og er etter fjor årets resultat (2012) redusert til – 372.404kr. Resultatet for 2012 
viser at det ikke er noen krise i driften av bandy gjennom et normalt år. Flere påpekte at resultatet var 
for bra ettersom tilbudet i år har vært for dårlig. Med tilbudet ble det henvist til istid i høst og frem mot 
nyttår, samt utstyr, særlig drakter hvor mange spillere spiller med for små, utvasket og slitte drakter. 
Det ble også påpekt at treningsavgiften er for høy. 
 
Konklusjon: Alle var enig om var at det var et godt resultat, men at ØHIL Bandy ikke kan levere lignende 
overskudd flere år på rad. Da vil ikke ØHIL Bandy eksistere i mange år, fordi tilbudet blir for dårlig. 
  
Økonomisk situasjon: 
En samstemt forsamling var enig om at det ikke oppleves som rettferdig at de yngre spillere som skal 
forsøkes rekrutteres bærer på en unødvendig belastning av å måtte opparbeide et årlig overskudd for å 
betale ned tidligere underskudd. Flere påpekte at bandygruppen gjennom 2012 har vist at det drives 
innenfor sunne rammer og at overskuddet for 2012 er en betydelig nedbetaling av gjelden. Forsamling 
var også enig om at klubben/ Hovedstyret bør ta sin del av ansvaret for underskuddet og betale ned 
resten. Dette må gjøres for at bandy skal overleve som idrettsgren i ØHIL.  
 
Konklusjon: Det skal fremlegges en sak til årsmøte i ØHIL hvor Bandygruppen krever at klubben ved 
Hovedstyret dekker den resterende gjelden i bandygruppen. Saksfrist er 14. februar men saker kan 
fremlegges under godkjenning av saksliste på møte hvis 2/3 flertall av fremmøte krever dette. Saken 
utformes av Eivind Thorne. Saken vil kun bli tatt opp hvis påmeldingen fra bandygruppen til årsmøte er 
mer en 20 personer, eller hvis et nytt bandystyre er på plass innen fristen for innlevering av saker 
(14.februar) og hvis det er flere en 20 stykker som har bekreftet at de møter på årsmøte. Egen påmelding 
til årsmøte sendes ut vi email. 
 
Hovedstyret: 
Det ble informert om at flere plasser i hovedstyre er til valg og hvis noen ønsket eller visste om aktuelle 
kandidater så er det bare å melde til valgkomiteen. Tilbake melding fra salen var at man ønsker en 
endring ved valg av hovedstyre. Bandygruppen ønsker at alle ledere av undergruppene automatisk er 
med i hovedstyret.  
 



Konklusjon: Det skal fremlegges en sak til årsmøte i ØHIL hvor bandygruppen ønsker en endring av §14 
Styret i klubbens vedtekter. Bandygruppen ønsker at alle ledere av undergruppen automatisk er med i 
hovedstyret. Eivind Thorne fremlegger saken på vegne av bandygruppen. 
 
Bandystyret: 
Det ble informert om at Torkel Anzjøn, Ole Hanseth og Kristoffer Adde (leder) trekker seg fra 
bandystyret. Forsamlingen ønsket å trekke metodikken fra forslaget om valg av hovedstyret inn i 
bandystyret og forslaget var at hver årgang skal ha 1 representant i bandystyret. I forbindelse med 
sakene som ønskes fremlagt på klubbens årsmøte, ble det satt en frist til 20.februar med å få på plass 
representanter til bandystyret. Totalt vil bandystyret da bestå av 9 personer. Eivind Thorne som har vært 
økonomiansvarlig fortsetter i bandystyret som leder, økonomiansvarlig og senior sin representant. De 
øvrige styremedlemmene skal blant annet være med å fremme sin årgangs prioritet og tilbud, bandy sin 
posisjon i klubben og rekruttering.  
Konklusjon: Eivind Thorne fortsetter som leder og økonomiansvarlig, resten av bandygruppen må komme 
opp med 1 kandidat fra hver årgang. Frist for innmelding av kandidater 20. februar. 
 
 
 
 
 
 
Eivind Thorne    Kristoffer Adde 
ØHIL Bandy    ØHIL Bandy 
Økonomiansvarlig   Leder 


