
Bandystyremøte 30.11.16 
 
Innkalt(årgang): Michael Østgaard (1999), Jon Erland Dahlen(2003), Lasse Hermansen (2005), Eivind 
Thorne (Leder/Senior), Erik Legernes(2006), Vincent Thue (2005) 
 
Fraværende:  
 
Agenda: 
 
Oppgaver status/se referat fra forrige møte 

- Årgangsarkene gjenstår Michael purrer 
 
Status regnskap Q3 

- Vurdere faktura på salva rest. Vincent sjekker/følger opp 
- Gjennomgått OK. 

 
Budsjett 2017 

- Gjennomgått, OK 
- Må ses i forhold til nedbetalingsplan lån Eivind 
- Kunstisprosjektet er ikke med i bandy budsjett, og må lages som eget prosjekt Budsjett/ 

regnskap 
 
Status innbytterbokser Hoslebanen 

- Prosjektet er ferdig og sluttrapport sendt inn. 
 
Neste års bandystyret og evt hovedstyret 

- Lasse gir seg fra bandystyret 
- Prøve å få inn noen fra 2008/2009 til bandystyret Eivind sender mail 
- Erik blir med videre med fokus på kunstis 
- Vincent blir med videre fokus på bandygruppen 
- Jon E er med videre fokus på vanning og rekruttering 

 
Kunstisprosjektet vil være det store langsiktige prosjektet som vil ta mest tid. 

- Husk også at vi må finne folk til kunstisprosjekt gruppen 
o Petter Breistøl 
o Eivind?? 
o Erik Legernes 

 
Prosjekt kunstis/kunstgress på Hoslebanen 
Det er nå vedtatt en rekke punkter og frister som vi må jobbe etter. Det første og viktigste er å lage 
en prosjektgruppe som kan jobbe med forskjellige deler av prosjektet. Der trenger vi din hjelp! 
 
ØHIL bandy må opprette en prosjektgruppe med en leder, og avklare mulige ressurspersoner fra 
ØHIL fotball. HS styreleder Skule Ingeberg vil delta i denne prosjektgruppen. Prosjektgruppen skal 
være på plass senest innen 15. Desember 2016 
 
Til denne prosjektgruppen må vi ha personer som har tid og mulighet til å legge ned litt arbeid, men 
ikke minst gjennomføring og organisering. Prosjektgruppen trenger følgende: 

- Leder  - styre gruppen, tidsplan og fordeling av oppgaver 
- Kommunikasjon og markedsføring - lage en plan og gjennomføring for hvordan vi kan 

skaffe inntekter kommunisere prosjektet for å skape engasjement ( her trenger vi flere 
personer) 



- Økonomisjef - ansvar for økonomien i prosjektet og at tallene henger sammen (vi har et 
stort grunnlag fra før, så det handler mest om kvalitetssikring og hva som mangler for å 
komme i mål) 

- Tekniske spesifikasjoner - jobbe med selve anlegget, og hva som må med, koordinere 
med fotball i forhold til behov 

- Koordinator - Skrive selve søknaden, fylle med med info fra andre grupper og lage en 
ferdig søknad (vi har maler og oppsett klart) 
 

Vi trenger altså en 4-5 personer som kan være med i gruppen, mye informasjon er på plass og vi 
trenger som kan bruke denne og gjøre noe med den. Alt som er gjort til nå vil bli nøye gjennomgått. 
 
Aksjoner: 
Erik - Ringe runde til 2006/2008 
Eivind sjekker med gamle bandykontakter 
Jon E Ringe runde til 2009 
Eivind sjekke mail til fotballgruppen for å finne roller 
Eivind sende ny mail til bandygruppen for å finne roller 
 
Infomøte kunstisprosjekt tirsdag 13.12.16 på klubbhuset kl 20.00 
 
Neste møte er berammet til:  
 
 


