Årsmøte Haslum IL Bandy
Dato:
Tilstede:
Referent:

3.3.21
14 medlemmer inkludert styret.
Mari C. C. Gulbrandsen

Underskrift av
protokoll

Kristoffer Adde og Per Christian Bunæs underskriver protokoll.

Årsberetning
for 2020

Gjennomgang av årsberetningen.
Lagene rakk å bli ferdig med ordinær trening før nedstengningen i mars 2020. Styret har skrevet
ned noe om hvordan det påvirket klubben, og lagledere har en god erfaring. Styret er fornøyd med
hvordan dette ble håndtert. Som ventet en annerledes sesong uten kamper, cuper og annet som
kjennetegner bandyen.
I juni ble samarbeidsavtalen (lillegutt, smågutt, gutt, jentelag og også yngre lag om nødvendig) med
Hauger Bandy undertegnet. Vi har ikke fått tilbakemeldinger på at det ikke fungerer, men må følge
opp at avtalen opprettholdes som avtalt. F.eks. at begge klubber skal være synlige. Styret ber om
tilbakemelding fra lagledere og trenere om det ikke fungerer som tiltenkt.
- Tilbakemelding fra Jeppe Nielsen (08) om at det har vært uproblematisk å gå over til
samarbeidslag. Tar litt tid før spillerne blir kjent med hverandre, men samarbeidet fungerer
fint. Det er noe passivt rundt bl.a. Hauger/Haslum på drakter, Spond, Facebook som skal
være gjeldende rundt en samarbeidsavtale. Litt lite informasjonsflyt fra klubbnivå og ned til
laget. De har hatt lite tilgang til slipeboder og annet. Utfordringer ved samarbeid kan skyldes
at 08 ikke opprinnelig var inne i samarbeidet. Viktig at dokumentet om samarbeidsavtalen
formidles til de som trenger det.
- Kristoffer Adde (06) forteller at det der fungerer bedre, bl.a. med draktsett, Spond og
Facebook.

Styret,
komiteer og
verv 2020

Kurt T. Haugen (gruppeleder)
Morten Dalseth (økonomiansvarlig)
Jørgen Hauge (is- og baneansvarlig)
Leif-Erik Stensrud (ansvarlig for bandyskolen og rekrutering, samt leder for valgkomiteen)
Beate Rindal (materialforvalter)
Kristoffer Adde og Øyvind E. Gulbrandsen (kvalitetsklubbutvalget)
Kristoffer Adde og Arne Fjeldstad (samarbeidsutvalget)

Medlemmer

Har tidligere vært en nedgang, men fikk en opptur med bandyskolen som startet med innebandy
tidlig høst. Det har vært ungdomstrenere med som trenere, i tillegg foresatte som hjelper til som
trenere. Det har fungert fint at bandyskolen er gratis, men fordrer medlemskap i klubben.
Det er per 3.3.21 139 medlemmer i Haslum Bandy. Før sommeren var det rundt 100 medlemmer.
Innspill om å jobbe med rekrutering av jentene, og gjerne se til Snarøya.

Haslum Cup

Ikke arrangert 2020 på grunn av dårlig is.

Dugnad

Ikke søppeldugnad, men to av lagene har hatt dugnad med å male underganger. Gode tilskudd i
lagkassene. Tilbakemelding fra laglederne på 09, 10 og 11 at dette var en meningsfylt dugnad, men
arbeidskrevende. Lagleder opplevde at dette var bedre enn f.eks. sokkesalg og søppeldugnad.

Jeppe forteller at han har laget «Bandykalenderen» for Snarøya, og kan hjelpe til med å gjøre dette
for Haslum. Dette bringer inn annonseinntekter. Lagene har stått for administrasjon ut.
Drakter og
utstyr

Ikke gjort innkjøp av kampdrakter. Det har vært litt supplering av annet utstyr, samt bidrag til
samarbeidslagene.
Slipemaskinen er praktisk talt ny. Det er gjort en innsats for opplæring av slipemaskinen. Ansvaret
for dette vil ligge inn under banekomiteen.

Islegging

Dårlig vinter jan/feb 2020. Etter uke 2 har det vært god is, med mange brukere av isen.
Banemannskapet har gjort en formidabel jobb. Det er viktig at kunnskapen om å legge is deles, og
de som nå har ansvaret med islegging ønsker å delta i en banekomite for å dele kunnskapen. Det er
opprettet et budsjett rundt isleggingen slik at man vet noe om hva som er kostnaden rundt dette.
Banemannskapet bruker banekalenderen som utgangspunkt, og de sliper ned/prepper banen etter
kommunen har vannet og en gang på ettermiddagen. Det er nå lagt inn i banekalenderen at det er
prepping av isen på et bestemt tidspunkt. Preppes ekstra til kamper. Viktig at banekomiteen får ned
noen retningslinjer for hvordan dette skal gjøres.
En i banekomiteen bør ha en tilknytning til styret, lagledere og banemannskapet.
Forslag at man samkjører banekalenderen med kalenderen på «Min bandy».
Innspill fra lagleder på 09 at kamper gjerne legges til Rud da Haslumbanen ofte er ustabil. Mange
kamper måtte legges i treningstiden, og dette var uheldig. Det oppleves bedre å booke om fra Rud
til Haslumbanen om det lar seg gjøre. Dette må i så fall kommuniseres på fordelingsmøte om istid
på høsten om det kan la seg gjøre.
Det drøftes generelt at det trengs istid til mulig gjennomføringer av kamper. Dette må samkjøres
med hvilke dager lagene kan spille kamper. Det tipses om at det ofte finnes ledig tid på Rud om
lagene ønsker å spille kamper i helgene.
Viktig at det avklares tidlig i lagene om man ønsker å spille kamper i helgene.

Økonomi

God økonomi i klubben.

Visjon for
Haslum IL
Bandy.

Mål for bandyskolen var at det skulle være minst 30 nye barn. Visjon om Forslag om å øke styret,
og også ha klare utvalg og komiteer. For at klubben skal kunne vokse, trengs det et mannskap i
bunnen.

Regnskap

Jeppe Nielsen melder at han kan bidra med promotering om det trengs.
Kostnad på 122 000,- er knyttet til vedlikehold av taket på garasjen (stipulert til 50 000,-), og
vedlikehold av ismaskinene.
Innspill at det er lurt å bruke den gode økonomiske situasjonen til å sponse bandyskolen.
Innspill til om de unge trenerne kan få sponset trenerkurs om de ønsker. Styret minner om at de
gjennom 2020 har oppfordret laglederne til å melde behov om kurs, og dette kan også gjelde de
unge trenerne om de er medlemmer i klubben. Det oppfordres også om lagledere tar
aktivitetslederkurset. Videre innspill om at trener 1-kurset er gratis. Stein Wettergren har sagt seg
villig til å ha trenerkurs.

Innspill om at lønn til trenere er lik i Haslum og Hauger. Hauger har nå lønn på 150 kr/timen til
trenere som går på ungdomskolen og 200 kr/timen til trenere som går på videregående. Videre
innspill om at det utarbeides standardkontrakter og standardattester til trenerne.
Forslag fra Leif-Erik Stensrud:
Godtgjørelse
Ønsker at nytt styre ser på godtgjørelse for styreverv.
til styreverv
Det ønskes også at styret ser på dette. Det løftes også frem at det er ønske om fritak fra dugnad og
treningsavgift for lagledere og trenere. Forslag at dette delegeres til hver enkelt årgang slik at laget
står friere til å organisere arbeidet.
Haslumbanen Uenighet rundt dette på årsmøtet. Den generelle holdningen er at lagledere og trenere booker det
må alltid være de trenger av banen, og husker at man ikke booker hele om det ikke trengs.
tilgjengelig for
publikum
Et lag forsøkte å henge opp lapper med QR-koder rundt banen slik at det er enkelt for publikum å se
når banen er opptatt.
Lønn
Forslag om lønn til trenere. 150,- til trenere som går på ungdomskolen, og 200,- til trenere som går
på videregående skole. Også forslag om alder på trener x 10.
Forslag fra Øyvind Gulbrandsen:
Haslum cup
Enighet om at det er viktig for klubben at den gjennomføres, men innspill om at det er en stor
kostnad forbundet ved å booke en reservebane.
Åpen kiosk
Komme tilbake til ordningen med at lagene har kioskvakter. Også forslag om at det mulighet for å
slipe skøyter (mot betaling).
Koordinering
Viktig at dette koordineres mellom de ulike årgangene, og foreslås at det lages en organisering av
av trener
istid før sesongen starter.
Haslum eller
Rud
Kommentar til Årsmøtet gir styret myndighet til å fatte vedtak på de tolv forslagene (syv fra Leif-Erik og fem fra
forslag til
Øyvind) som står oppført i årsberetningen.
årsmøtet i
årsberetningen
Valg av styre

Kurt T. Haugen går ut av styret, og Øyvind E. Gulbrandsen velges inn som styreleder for Haslum IL
Bandy.
Jørgen Hauge går ut av styret, og Magne Mostue velges inn i styret som is- og baneansvarlig.
Valgkomite: Kristoffer Adde melder seg til å sitte i en valgkomite sammen med Kurt T. Haugen og
Leif-Erik Stensrud.
Årsmøtet gir styret og valgkomiteen fullmakt til å finne personer til postene som
kommunikasjonsvarlig, ulike komiteer og materialforvalter som er nevnt i årsberetningen.

Underskrift av protokoll:

______________________________
Kristoffer Adde

______________________________
Per Christian Bunæs

