
Årsmøte 2021
ØHIL Bandy



Agenda

• Godkjenne innkalling

• Gjennomgang regnskapet for 2021

• Gjennomgang av ØHIL bandyårsmelding 2021

• Aktivitetsavgifter 2022/2023

• Gjennomgang budsjettet for 2022

• Behandle idrettens planlagte aktiviteter i 2022 
(årshjulet)

• Valg av styrets medlemmer

• Eventuelt/ spørsmål fra salen



Resultatregnskap 2021

Covid - noen 
eldre lag uten 
treningstilb.

 Covid – mindre 
aktivitet (cuper)

Kommunalt 
driftstilskudd 

konvertert til inv. 

Covid - cup og 
Disco avlyst

 Kunstis – 
bortfall av 
strøm- og 

driftskostnader

 Kunstis – 
bortfall av lønn 
banemannskap



Balanse 31. desember 2021



Årsmelding ØHIL Bandy

• Vedlagt i eget dokument



Aktivitetsavgifter

• Vedlagt i eget dokument



Budsjett 2022

Kommentarer;
-          Oppdatere inntekter i forhold til faktisk 2017
-          Legge inn kostnader på drakter 30.000 (kto 6555 se regnskapet, denne kontoen mangler i budsjettet)
-          Slipemaskin 7.000 (denne kan vi også avskrive over 3 år)
-          Øke cup deltakelse fra 70’ til 90’
-          Øke idrettsmateriell fra 35’ til 45’
-          Reparasjon og vedlikehold utstyr legge inn 10’ (service etc ismaskin)

• Vedlagt i eget dokument



                                                                        

Behandle idrettens planlagte 
aktiviteter i 2022 (årshjulet)



                                                                        

Behandle idrettens planlagte 
aktiviteter i 2022 (årshjulet)

10. oktober: Sesongstart
25. oktober: Overta banen
10. november: Offisiell baneåpning
Desember: 11’er-Cup
13.-15. Januar (2023): ØHIL-Cup
20. januar: Skøytedisco
Uke 8: Vinterferiebandy
10. mars: Baneavslutning



Valg



Valg



Hoslebanen kunstisanlegg



Presentasjon av hårete mål for ØHIL 
Bandy

Visjon

ØHIL Bandy er den mest foretrukne bandyklubben i Østre 
Bærum

Misjon
ØHIL Bandy skal ha de mest motiverte medlemmene i alle 
årganger
ØHIL Bandy skal ha A-lag blant topp fem i Eliteserien

Verdier (sammenfallende med ØHIL’s verdier)
Fordi det er Gøy!



Sportslige mål

ØHIL Bandy skal vinne Eliteserien i 2030/31

ØHIL Bandy skal stille fulle lag i alle årganger innen 2025



Mål Medlemsmasse 



Jentebandy i ØHIL 22/23

Det er vedtatt på styremøte 14. februar 2022 at ØHIL 
Bandy skal etablere jentebandy fra sesongen 22/23.

Erik Kardash har sagt seg villig til å være primus motor for 
denne satsingen frem til prosjektet er igangsatt og har 
oppnådd momentum. 

Vi melder opp jentelag for sesongen 22/23 og jobber 
frem mot sesongstart for å legge alt til rette, inkludert 
rekruttering. 


