Bandy styremøte 10.05.2015
Innkalt(årgang): Jon Erland Dahlen(2003), Lasse Hermansen (2005), Eivind Thorne (Leder/Senior),
Vincent Thue,
Fraværende: Michael Østgaard (1999), Erik Legernes
Agenda:
Organisering av ØHIL Bandy:
 Gjennomgang av oppgaver, Eivind sender ut til alle.
Økonomi:
 Gjennomgang av 2014
 Gjennomgang så langt 2015
 Cash flow - varelager
Neste sesong:
1. Inntekter neste år
- Vi må ha Salva aktivitet høsten 2015 (Vincent)
- Sesongoppstarts salgsdag (Vincent)
- Juledagene – vafler/kaffe/grill/utstyr (Vincent)
- Bruktmarked (Petter/Sverre)
- Kurs/møter/aktiviteter – arrangeres på klubbhuset, inntekt fra billettsalg og kiosk (ide fra Jan
Petter)
2. Bandyskolen
- Innebandy fra starten
- Allidrett med innebandy (Jon Erlend)
3. SFO bandy Eikeli (Jon Erlend) og Hosle (Erik)
4. Sommerskole/kick off (Olav Kvam)
Oppsummert må det gjøres en jobb her, men jeg har ikke kapasitet til å gjøre det alene, men
blir gjerne med i en gruppe som ser nærmere på dette. Det er jo flere problemstillinger som
det må tas stilling til:
 Når er det evt. ledig i Vänersborg
 Målgruppe og om folk er interessert? En liten markedsundersøkelse med andre ord
 Kostnadsramme, finansiering og egenandel (er den til å leve med for folk)
 Tidspunkt osv., osv.
Bandystyret er positive til dette, men trenger evt at initiativtakere gjør jobben med å arrangere dette.
Husk å sjekke kollisjoner med fotballcuper etc siden dette er i fotballsesong. Koordinering må gjøres
med årgangsanvarlig.
5. Møte med utviklingsanvarlig NBF
Eivind sjekker dato 4 eller 18 juni møte for å se på klubb, kurs, bandyskole.

ØHIL mot 2018:
I et styremøte i idrettene i løpet av de neste 2 månedene, ber jeg om at dere i hver enkelt idrett
løfter blikket noen år fram i tid, og ser på hvor dere ønsker at deres idrett skal være. Spesifikt:
-

Anleggsutvikling, behov og muligheter
Medlemsutvikling:
o Aktivtetsnivå: se på utvikling av antall aktive i idrettene de siste årene og vurder
ønsket/mulighetene for økning/reduksjon i antallet
o Differensiering: hvordan skal vi kunne gi et best mulig tilbud til alle ambisjonsnivåer,
og samtidig beholde vår ambisjon om allsidighet, spesielt i barneidretten
o Satsning: Er det noen lag/grupper som har/skal ha en spisset satsning fram mot gode
sportslige resultater regionalt/nasjonalt? Evt hvordan kan vi få til dette?
- Administrasjon/styre/utvalg i idretten: Er det behov for betalt administrasjon i idretten på
sikt? Hva er behovet for roller i styret og hva slags utvalg skal være med på å sikre kvalitet og
utvikling av idretten
Eivind sender ut dette per mail, alle svarer, Eivind sammenfatter og sender inn ett felles svar.
Sportslig plan for bandy, antall treninger per årgang, satsning, hvor man trener, hvem som trener,
Anlegg:
Bandystyret har diskutert foreløpig utkast fra anleggsutvalget.
For bandy er det viktig at ØHIL som klubb vedtar at kombiprosjektet prøves. Det mange steg på
veien, men vi må prøve. Går det ikke, så går ikke.

