Bandystyremøte
03.11.2020 Klubbhuset

Saksnr
12
13
14
15

Sak
Referat
Inntektsdugnad
Budsjett
Sportslige utfordringer

Ansvarlig
Eivind
Alle
Andreas
Alle

Innkalt: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Erik, Hildegunn
Inviterte: Torunn (adm), Nikolai (HS), Petter (AU)
Tilstede:
Kalender:
Neste møte 08.12.20 kl 20 Budsjett, status ØHIL cup, sesongaktiviteter,

Møtedato
Saksnummer
12/2020
Saksbehandler
Eivind Thorne
Type sak
Orientering/Beslutning
Saksnavn
Referat
Bakgrunn:
- Bruksavtale KIKG er signert, uten tilleggspunktene bandy foreslo
- Hvem følger opp at det blir dannet et cupstyret?
o Hildegunn følger opp Erik Kardash på at det dannes et cupstyret og hvem
som er deltakere der. Samt sikre at dette kommer i gang.
o Det skal være foreldre fra 2010 og 2011, styret skal få bistand fra Erik
Kardash og Christian Abry.
- Koronatiltak
o Banefordeling. Jon E har laget denne og lagt ut i innkalling i spond.
Forslag til vedtak:
Styrets bemerkninger:
Møtedato
Saksnummer
13/2020
Saksbehandler
Alle
Type sak
Orientering/Beslutning
Saksnavn
Inntekts dugnad
Bakgrunn:
Det ligger i budsjettet for 2020 en forventet inntekt på dugnad på ca 40.000kr. Det har ikke
kommet inn andre forslag fra bandygruppen på dugnader.
Forlaget er derfor å kjøre sdugnad som vanlig. Det er kommet inn ønske om å selge sokker.
En pakke inneholder 6 ekser, hver eske inneholder 5 par sokker.
Fortjeneste per pakke er 900kr innkjøpspris er 600. Kostnad per familie 1500kr
Vi bør være rundt 100 familier som vil gi en fortjeneste på 90.000
https://sdugnad.no/produkt/dugnad-dressokker-bambus-dugnadspakke/
ET har snakket med Sdugnad så 100 poser med bamboo classic blir levert klubbhuset
mandag 9 november.
Forslag til vedtak:
- Betale ungdommer til å sitte på klubbhuset på tre datoer og gitt klokkeslett
o Bruke trenere som har kontrakt så de kan få lønn
o Jon E skaffer folk til å sitte der.
- De om ikke henter må leveres til på døren
- Må lages infoskriv og sende ut
o Eivind lager infoskriv og sender ut
- Må ha en ansvarlig for gjennomføring og innbetaling
- Må ha en plan på utlevering og kontroll på lister
o Oppfordres til at innbetaling vippse ved henting
o Eivind lager familieliste med kryss og betaling via vipps ved henting

Møtedato
Saksnummer
14/2020
Saksbehandler
Andreas
Type sak
Orientering/Beslutning
Saksnavn
Budsjett 2021
Bakgrunn:
- Budsjett prosessen starter nå i november
- Hovedstyret ønsker å ha to budsjetter en total og en som viser driften av
kunstisbanen.
- Vi får ikke vite før desember om vi får 0,5 mill i driftstøtte for 2021
Forslag til vedtak:
- Andreas lager et forslag til budsjett og ber om innputt fra Jon E og Eivind
Styrets bemerkninger:

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

15/2020
Alle
Orientering/Beslutning
Sportslige utfordringer til sesongen

Jenter 2013
Vi har 6 eller 7 jenter på 2013 og det ser ut som de klarer å få med noen til. Gar vi rammer til å
gjøre litt stas på de? Kjøpe noen egne drakter eller lignende? Hadde vært litt kult å få de opp å
gå, med tanke på fremtiden.
Styret er positive til dette, det er foreldre som kan ta ansvaret for dette og de må melde inn ønsker
til hva de trenger.
Utfordringer knyttet til fotball aktivitet på vinteren for 2012
Det har kommet info/tilbud om futsal aktivitet fra klubbens ansatte i fotballgruppen. Denne
aktiviteten er utenfor sportsligplan og ikke greit iht til sportsligplan og det som er avtalt mellom
idrettene. Dette er tema som må følges opp i Idrettutvalget. Jon E er informer og
idrettskoordinator Torunn i klubben er informert.
Skøytedisco
Akademi
(etter skolen bandy) i desember/januar/februar? Antall dager
Jon E sjekker med Kristoffer.
Vinterferiebandy
Mandag-onsdag halvbane holde av på BIP Uke 8

Forslag til vedtak:

Styrets bemerkninger:

