Bandystyremøte
28.02.2019 Klubbhuset

Saksnr

Sak

Ansvarlig

10

Referat fra forrige møte

Eivind

4

Årsmelding

Eivind

8
9

Aktivitetshjulet 2019
Samarbeidspartnere og sponsorflater

Jon Erlend
Eivind

11

Innkomne saker til årsmøte

Eivind

Innkalt: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Erik
Inviterte: Torunn (adm), Nikolai (HS), Petter (AU)
Tilstede: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Erik
Kalender:
Årsmøte/utvidet styremøte 6.mars

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

10/2019
Eivind Thorne
Orientering/Beslutning
Referat fra forrige møte

Gjennomgang referat og arbeidspunkter fra forrige møte (22.10.2018)






Jon E følger opp fyrverkeri salget videre (avventer til våren 2019).
ØHIL Bandy Cup. Styret ønsket en gjennomgang i forkant av cupen. Det var ikke mulig. Et
evalueringsmøte er planlagt 5 mars.
Tilbakemelding fra HS ang treningsavgifter
o Eivind orienterte fra møte.
Oppfølging av sak 5 salg av varer
o Gjennomgang av foreløpig funn
Oppfølging av sak 7 valg bandystyret
o Er Erik Legernes med JA!
o Rollefordeling og nye medlemmer

Forslag til vedtak:
- Vi lar de to øverste punktene stå som huskepunkter videre.
Styrets bemerkninger:

Møtedato
Saksnummer
4/2019
Saksbehandler
Alle
Orientering/Beslutning
Type sak
Saksnavn
Årsmelding
Bakgrunn:
- Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2018
Forslag til vedtak:
- Gjennomgått og godkjent
Styrets bemerkninger:

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

8/2019
Orientering/Beslutning
Aktivitetshjul ØHIL Bandy 2019

Gjennomgang og godkjenning av aktivitetshjulet 2019

Forslag til vedtak:
- Gjennomgått med styret, gitt tilbakemelding til Torunn på noen endringer.
o Sarpsborgbandy cup fotball/bandy er i september
o skolestart slutten av August: oppstart 11'bandy barmark og inne is
o oktober/november: kosa cup bandy alle årganger
o November: seriestart alle årganger bandy
Styrets bemerkninger:

Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:
-

9/2019
Orientering/Beslutning
Samarbeidspartnere og sponsorflater

Ref mail fra Tommy.

Forslag til vedtak:
- Det mangler informasjon om hvordan inntektene fra dette arbeidet skal fordeles, ned på
undergruppene
- Administrasjonen bør heller fokusere på felles innkjøpsavtaler, ikke nødvendigvis
sponsorer.
- Mail om lagkolleksjon, går ut til alle, men fokus på håndball og fotball. Har håndball ønsket
det? Eller er det på vegne av fotball? Hvorfor foreldre spons når forrige mail handlet om
fellespons?
- Mail om dugnader, skal vi bytte ut sjappa? Har idrettene ønsket dette? Har det vært
diskutert i noe fora? Hva er inntektsstrømmene.

Styrets bemerkninger:

Saksnummer
11/2019
Saksbehandler
Orientering/Beslutning
Type sak
Saksnavn
Innkomne saker til årsmøte
Bakgrunn:
- Ingen innkomne saker til årsmøte
Forslag til vedtak:
Styrets bemerkninger:

