Bandystyremøte 29.01.2015
Innkalt(årgang): Michael Østgaard (1999), Jon Erland Dahlen(2003), Lasse Hermansen (2005), Eivind
Thorne (Leder/Senior), Erik Legernes(2006), Vincent Thue
Fraværende:
Agenda:
Status idrettskolen, SFO og bandyskolen
- Idrettskolen 2008/2009, OK deltagelse, litt dårlig arrangert fra bandy – bør ha mer fokus
neste år
- SFO 1-4 trinn, 2005, 2006, 2007, 2008, foreløpig 2 ganger, 1 avlysning 70 barn første gangen.
Kjører alle trinn sammen. Målsetning om å skape aktivitet vise bandy. 6.trinn(2003) er med
som rollemodeller. Fortsette neste år.
Eivind sender ny invitasjon til 2007 fotballister om å bli med ut året for å redde bandyskolen.
- Jon Erlend sender mail til Bjørn Busqvuist for å få liste over Eikeli barn på bandyskolen.
- Det er viktig at vi har dialog med Stabæk om hvordan vi kan gi et tilbud men holde spillere i
klubben.
Støtte søknad
- Søke om støtte til ismaskin – Sparebank stiftelsen
- Søke om støtte til mål og vant til AIK
Anleggsmøte forberedelse anleggsmøte:
- Status på aktive anleggsprosjekter (Sverre)
- Rapport fra baner naturis/kunstgress denne vinteren (Kay)
- Planer for drift av en tenkt naturisbane på Haslum (Kay)
- Revidert plan for kunstis på Hosle (Erik+Michael?)
1. Muligheter for klubben
Mål:
Beholde medlemmene lengre
Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer fortsetter lenger
Størst "markedsandel" i området
Størst andel medlemmer i forhold til antall husstander
Best på allsidighet
Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer skal kunne drive med flere idretter
Tilrettelegge for alle
Vi skal tilrettelegge for aktivitet på alle nivåer, både sportslig og sosialt
Vekst i alle idretter
Vi skal bli flere
Vi skal bli flinkere
I et normalt prosjekt har man forskjellige faser som feks: Idefase ->, Mulighetsstudie ->,
skisseprosjekt->, forprosjekt->, detalprosjekt,->Gjennomføring. Fasene er jo relativt selvforklarende.
Omfanget av hver fase trenger ikke være så voldsomt det avhenger ofte av prosjektets omfang.
Poenget er at man ved avslutning av hver fase har en gjennomgang med berørte parter og
Hovedstyret styret, hvor man gjennomgår sjekkpunkter for å sikre at man har avklart det som er

nødvendig å avklare i hver enkelt fase. Ved å organisere prosjekter slik vil alle kunne uttale seg, og
prosjektet bli kvalitetssikret og forankret i klubben og hos andre berørte parter på en mye bedre
måte.
2. Tenke nytt Erik Legernes
3. Gjennomgang av bandy sine argumenter
4. Eksempel fra Grav skole – avtale som er hemmeligholdt, kom først til dagen når to vel
klaget og skolen klaget til kommunen. Avtalen er underskrevet av Sverre, og står sort på
vi ØHIL har ansvaret for å legge issålen. Dette forsøket ble iverksatt 1,5måned etter at
Hoslebanen var klar til bruk.
-

Besøk/presentasjon av Harald Berg (Saltex)
o Erfaring fra naturislagte kunstgressbaner
1. Hvilke baner?
2. Drives det organisert bandy der?
3. Hvem og hvordan er issålen lagt?
4. Hvor lang tid tok det med vanning?
5. Hvor tykk såle har blitt bygget?
o Muligheter rundt kunstisanlegg
o Ulike typer kunstgress for kombinasjon med is
1. Erfaring kunstis/ kunstgress?
2. Hvilke baner kjenner du til?
3. Hva med oppbygning

Fullføre bandysesongen
- ØHIL Bandy Cup lørdag 28.februar
- Bandy fest etter cupen
- Bandyavsluttning
Følgende oppgaver ble avtalt på styremøte/ønsker jeg tilbakemelding på:
1. Jeg ønsker en tilbakemelding fra alle på om det er mangler dere finner, eller tillegg dere
ønsker å komme med til organiserings arket.
2. Jon Erlend sender mail til Bjørn Busqvuist for å få liste over Eikeli barn på bandyskolen. Det
er viktig at vi har dialog med Stabæk om hvordan vi kan gi et tilbud men holde spillere i
klubben.
3. Eivind sender ny invitasjon til 2007 fotballister om å bli med ut året for å redde bandyskolen.
4. Jon E og Lasse: ØHIL Bandy Cup lørdag 28.februar og Bandy fest etter cupen
5. Eivind: Bandyavslutning
6. Erik og Eivind: anleggsmøte på onsdag 4 februar.
7. Vincent: Sende inn søknad sparebank stiftelsen, fullføre Salva dugnad - sjekke opp
manglende innbetalinger.

