Bandystyremøte 15.08.16
Innkalt(årgang): Michael Østgaard (1999), Jon Erland Dahlen(2003), Lasse Hermansen (2005), Eivind
Thorne (Leder/Senior), Vincent Thue, Erik Legernes
Fraværende:
Agenda:
Oppgaver status/se referat fra forrige møte:
Ingen punkter gjenstår
Gjennomgang av evaluering av vinteridrettene:
Hatt en gjennomgang, styret ønsker en større svar prosent og at alle idretter er med, ikke bare
vinteridrettene.
Anleggsutvalget:
Anleggsgruppen i bandy må jobbe videre med å få ferdig rapport til hovedstyret. Frist oktober.
Når det gjelder søknader om penger til kunstis/kunstgress må dette gjøres etter at prosjektet ligger
på prioritert anleggsliste og som en slutt finansiering på et prosjekt.
Inntekter:
- Søknader DNB/Gjensidige høsten 2016
 Støtte til traktor
- Salgsdugnader Salva/Hadeland Glassverk
 Vi kjører videre med 1 salvadugnad i sesongen
- Bruktmarked (Vincent sjekker med Jan Erik)
- Startpakke bandyskolen (Jon E sjekker med Bandycoach)
- Mikro Cup på Hoslebanen
- Diskokveld på Hoslebanen (Jon E planlegger og finner dato, må få med en
arrangementskomité)
- Støtte drift av Hoslebanen «VIPPS til XXXX» skilt på innbytterboksene
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
Punktene er gjennomgått og enighet.
Eget årgangsansvarlig oppstartsmøte før sesongen 21.09.16 kl 2000 (Eivind kaller inn)
- Gjennomgang av sportslig plan (Michael)
- Gjennomgang av planer for sesongen (Eivind)
- Erfaring og gjennomføring av treninger
Lagledere, trenere, hjelpetrenere (foreldre)
Trenere kommende sesong:
- Hvilke lag mangler?
o 2009 (bandyskolen)
o 2007 (trenger ungdomstrener)
o Sjekke opp hvem som fortsetter som trener (Eivind)

Utstyr:
-

Politiattester (ref mail fra Sverre)

Drakter til bandyskolen/minste årganger, hvilken størrelse, med navn må kjøpes.
Drakter må rullere nedover
Keeper utstyr: 4 par små keeper leggskinn (minst størrelsen)
Overtrekksvester 20 stk av hver farge, helst 8 farger
Baller

Sportslige planer
- gå igjennom sportslige planer ( Word dokument fra før ferien) inkludert hva hver årgang nå
må gjøre.
Årgangsarkene gjenstår, tas opp på årgangsmøte
Status regnskap
- en oppdatering av status regnskap.
- regnskapet for Q2 vil bli gått gjennom på med hovedstyremøtet torsdag 8. september. Det er
viktig at økonomiansvarlig eller leder er tilstede på møtet.
- I forkant av møtet, senest 4. september ønsker jeg en kommentar til regnskapet, som blir
sendt ut med sakspapirene.
Michael møter og sender evt. kommentarer.
Treningsavgifter (sjekke/informere HS)
- Bandystyret ønsker å øke treningsavgifter pga bakgrunn av at ishall leien har økt, og
seriepåmeldingen har økt.
- Treningsavgiften har vært lik siden sesongen 2012/2013 ( i 5 år)
- Det ble foreslått en moderat økning på 200kr for alle årganger.
Neste møte er berammet til: ikke berammet.

