
Bandystyremøte 30.03.16 
 
Innkalt(årgang): Michael Østgaard (1999), Jon Erland Dahlen(2003), Lasse Hermansen (2005), Eivind 
Thorne (Leder/Senior) 
 
Fraværende:  
 
Agenda: 
 
Sportslig utvalg: 
Bandy skal ha et sportslig utvalg. Sportslig utvalg skal arbeide ut fra de retningslinjer ØHIL og idretten 
legger.  

- Sportslig plan, utdannelse, dommere/trenere, samkjøring på tvers av idretter, leder av 
utvalget med i bandystyret,  

- Sportslig utvalg møtes engang i året for å samkjøre sportslige utvalg 
 
Sportslig plan 
Alle idretter skal utarbeide en sportslig plan, selve planen kan man utarbeide etter eget ønske. Men, 
et vedlegg til planen skal være lik for alle idretter. Man tar da utgangspunkt i MALEN som fotball har 
laget, slik at man kjenner seg igjen på tvers av idretter. 
Sportslig utvalg bør bestå av en leder, en ansvarlig for barneidretten, og en for ungdom/senior. 
Sammen vil sportslig utvalg da ha ansvaret for en sportslig plan for idretten (som også er et vedtak 
om at idrettene skal ha).  Navn, evt rolle i utvalget og e-post-adresser skal rapporteres inn til 
administrasjonen. 
 
Kommentar: Bandystyret gir informasjon om sportsligutvalg på årsmøte for bandy. Målsetningen er å 
etablere dette så raskt som mulig. Mulige kandidater er Erik Karadash, Pål Moe og en spiller fra A-
laget.  
 
Anlegg: 
Det jobbes videre med tre prosjekter: 

 Ferdigstillelse av garasjen (Lasse) 

 Oppstart og gjennomføring av innbytterbokser/speakerbod (Petter) 

 Videre planlegging og lage en tidslinje for kunstis prosjekt (Petter) 
 
Oppgaver status/se referat fra forrige møte: 
Det gjenstår ingen aksjonspunkter eller gjøremål fra forrige sesong/tidligere møter. Vi har 
gjennomført det meste som ønsket og fullført en bra sesong. Det er alltid mer man ønsker å gjøre, 
dette krever blant annet en litt annen organisering av bandy, med flere aktive foreldre som bidrar i 
ulike utvalgt og grupper. 
 
Regnskapsprinsipper ØHIL Bandy: 

- Budsjetter må følge nedbetalingsplan av lån 
- Overskudd skal fordels til nedbetaling og kunstisprosjekt 
- Opprett en konto hos DNB for kunstisprosjekt, med vedtekter/regler 
- Kunstis knyttes opp mot Vipps 

Kommentar: Dette ble diskutert og foreslått som et vedtak som bandystyret ønsker å gjøre. Blir 
diskutert videre på neste møte. 
 
 
 
 



Planlegging av neste sesong: 

 Bandystyret ønsker å gjennomføre et eget årgangsansvarlig oppstartsmøte før sesongen. Der 
blant annet oppgaver, og målsetninger blir gjennomgått. Dette for å sikre at alle årganger 
jobber på samme måte mot et felles mål og at bandystyret har kontroll på utviklingen i hver 
årganger. Nå bandygruppen nå skal vokse videre er det viktig at vi gjør dette i tråd med 
klubbens mål og verdier og samlet som en gruppe.  Det er også et ønske om fordeling av 
ulike oppgaver til årganger, cuper, kiosk salg, vanning, sliping, interne arrangementer, 
bandyskole etc. 

 
Årsmøte 
Torsdag 14 april har bandygruppen innkalt sine medlemmer til et årsmøte. Årsmøte er ment som en 
møteplass og informasjonsmøte til alle bandyforeldre. Vi mener det viktig at foreldre møter opp og 
får informasjon og mulighet for å gi innspill til hvordan bandygruppen skal driftes. Det er viktig at ikke 
møte blir for langt og at det rom for innspill.  
 
Under følger agenda med ansvarlig person, maks 5 minutter per punkt! 

- Regnskapspresentasjon (Michael) 
- Årsberetningen (Eivind) 
- Garasjeprosjektet og ismaskin (Vincent) 
- anleggsplaner/innbytterbokser (Petter) 
- planer for videre drift av bandy – avhengig av flere du må bli med! 

o sportslige utvalg – egne gruppe (Eivind) 
o bandyskolen – egen gruppen ( Jon Erlend) 
o egne arrangementer – egen gruppe (Jon Erlend) 
o satsing på jentebandy ( Erik Legernes) 
o medlemsutvikling og lagfordeling (Eivind) 
o muligheter for sommertrening/bandyskoler (Jon Erlend) 

 
Alle punktene skal samles inn i en presentasjon og vi ønsker derfor at dette forbredes og sendes til 
Eivind innen søndag 10 april. 
 
 
Neste møte er berammet til: ikke berammet. 
 


