Bandystyremøte 10.10.17
Innkalt(årgang): Jon Erland Dahlen(2003), Eivind Thorne (Leder/Senior), Vincent Thue (2005), Michael
Østgaard (1999),
Fraværende: Erik Legernes(2006), Petter Breistøl (2003) (AU medlem)
Agenda:
Status ØHIL Idrettspark
- Mangler per nå 627.000
- Resten av perioden frem til 16.10.17 oppdateringer på facebook hver gang det kommer inn
penger
- Jobbe med å få inn bedrifter som har lovet
Praktisk info angående kommende sesong
- Status trenere
o 2006 ønsker en trener til
o 2007 har ingen ungdomstrener, ønsker dette
o 2008/2009 er OK
o Innetreninger og BIP trening er OK. Jon E informerer
o Lage en kabel for Hoslebanen. Jon E ser på denne.
- Aktivitetsavgift som virkemiddel for frivillig innsats (styret, lagledere/trenere, foreldre eller
spillere, komiteer, utvalg?)
o Vanskelig å lage en retningslinje på dette. For mange er det ikke avgiften som er
avgjørende men kan være en hyggelig gest til de som tar roller. Tar det opp på
infomøte.
- Kurs plan NBF – hva skal vi være med på
o Godt tilbud, mulig å gjøre noe sammen med andre klubber
o Foreløpig kun satt opp laglederkurs
- Status styret
o Vincent trekker seg i mars
o Vi må få med nye medlemmer i løpet av vinteren. Viktig å få med seg fra yngre
o Invitere til åpen styremøte – sportslig fokus 2006, 2007, 2008, 2009,
o Anleggssaken til også være avgjørende
- Infomøte bandy 45 min + spørsmål (felles oppgave)
o Finne dato og invitere
 Styret og roller i styret – hva gjør vi
 Treningsavgift ny modell for neste sesong
 Mulighet for fritak for de som har tatt styreroller/roller med ansvar for felles
drift og at styret kan innrømme fritak til ekstra ordinær innsats
 Anleggsaken
o Åpent styremøte etterpå for interesserte
- Slipekurs (Erik Karadash)
- Vinterdress
o Prøvestørrelser
o Glidelås i siden
Økonomi
- Status per august OK,
- Lage bandystart pakke; bukse, strømper, «pakken», lue, kølle – gunstige priser
o Dette må du ha, tilbud frem til 15.november

Idrettsutvalget
Det er ønskelig at hver og en idrettsgren diskuterer:
Hvilke krav og forventninger vil dere stille til trenerne dere engasjerer, eller allerede har engasjert?
(og da primært betalte ungdomstrenere).
1. Kjenne til klubbens felles mål
2. Kjenne til idrettens spesifikke mål og hensyn til andre idretter
3. Stille forberedt og i tide med et mål og plan for treningen
4. Holdninger og opptreden i tråd med ØHIL sine verdier (kjenne til ØHIL verdier) – særlig språk
5. Inkluderende og gi oppmerksomhet til alle.
6. Opptil en viss alder fokusere på de som strever litt
7. Individuelle tilbakemeldinger til alle gjennom en trening
8. Ha øvelser som gjør alle er i aktivitet hele tiden, ikke stå i kø
9. Utøve en viss grad av disiplin og styring for å få utbytte av treningen
Ut i fra de nye felles trenerkontraktene stilles det ingen konkrete krav til trenerne fra klubben –
derfor er det viktig at vi kan forsøke å enes om krav og forventninger. Det er ikke nødvendig å
komme med en lang liste, men klarer dere å rangere f eks 5 krav og/eller forventninger dere mener
det bør stilles til trenerne hadde det vært fint. Spesifiser de gjerne under krav eller forventninger. Jeg
sammenfatter svarene deres og legger det inn under presentasjonen som blir gjennomgått på
Trenersamlingen. Fint hvis dere kan ta en diskusjon på dette på kommende styremøter og sende meg
«resultatet» innen 17. oktober.

