Glede – Mestring - Raushet

REFERAT SESONGAVSLUTNINGSMØTE 22.03.2018
Til stede:

ca. 30 personer inkl. styret og representanter for de forskjellige lagene

Forfall/Kopi: Tale, Mathias
Referent/dato:

Preben / 22.03.2018

NR

SAK

Ansvar

1

VALG AV MØTELEDER OG GODKJENNING AV AGENDA
- Ingen innsigelser.
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NOMINERING AV STYRETS MEDLEMMER
- Informasjon om hvem som er ansvarlig for nominasjon
- Dagens styret forsetter (1 år). Tor S kommer inn som alags representant, og vi håper at vi får inn en NY person på
rekruttering (innen hovedstyremøte 4 april)

3

Hovedlagets krav til møtet
I. Regnskap
- Vi har gått over til årsregnskap
- Vi bør budsjettere inn utgifter ifm. sliping og utstyr til
dette

Frist

Einar

II. Gruppens årsberetning
- Informasjon om kioskdrift
- Informasjon om utsyr og innlevering/refusjon
III. Budsjett
- Det er ett stramt budsjett som tilsier måtehold
- Håper å få inn penger vha nyansatt sponsoransvarlig i
administrasjonen. Det er ikke var budsjettert noe inntekter
til Bandy som et resultat av nyannsettelsen.
IV. Fastsettelse av treningsavgifter
- Setter opp a-lagsavgift men innfører studentrabatt.
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Diskusjon om hvordan a-laget kan brukes
- Ønsker mer synlig a-lag
- A-laget er for det meste studenter som ikke har
tid/mulighet. Men de bidrar med dugnader, dommer
tjenester. A-laget savner spørsmål om treningsbistand fra
de ungre lag.
Møtet mente at styrets forslag til trengingsavgifter bør
kunne økes, da de har stått uendret i 4-6 år.
- Bør vi øke «five-a-side» avgiftene?
Bør denne sette til 1000
- Vi bør klargjøre forutsetningene for fiva-a-side aktiviteter.
F.eks det kjøres ikke is. Man må spille der man har fått
plass. Kun plass etter kl 21?
- Ingen innsigelser på å øke treningsavgifter
F.eks øke alle treningsavgifter med 250,- i år og 250,neste år ELLER øke med 500,Flertall for 500.Vær forsiktige med de yngre, og de som akkurat har fått
økt mye.
1000 pr fiva-a-side.
V. Fremme innspill til årsplan
Informasjon om hva bandygruppa gjør inn i laget
- Sarpsborgcup
Åste og Goda skal lage ett skriv vedr Sarpsborgcup, og
bandyspillere der. Slik at dette kan koordineres med
fotballgruppa.
Ikke for mange aktiviteter pt. Rom for noe mer kanskje:
Forslag:
- Hva med en 11er Gutte og/eller småguttcup
- Vinterferietilbud / bandyskole
- Kretslagsturnering (ett av de kommende årene)
4

Presentasjon av lagene
2008
Uheldige med treningstider (man/fredag), og mistet noen
spillere. Håper på bedre tider neste år
2007
19 aktive (5 nye)
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2006
21 spillere og aktiv foreldregruppe
2005
27 spillere. 3 lag i serien. Masse sluttspill, og gode
sportslige resultater.
2004/03
21 gutter. 2 lag i interkrets. 2 lag i NM kvalik. Brukt opp til
10 stk 05 gutter.
A-laget
Friske pust med trener og noen nye spillere. Mange
studenter (få som bor på Røa). Trenger nytt blod (f.eks fra
03), og har fått hjelp av Oldboys.
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Strategiplan – oppfølging
- Jobbe med kursing dommere og dommeransvarlige i Røa.
- Vladislav kan invitere alle trenere (spesielt de yngste
lagene) til trenermøte, og følge de oppe gjennom
sesongen.
- Vlad jobbe med 11er trener for å etablere en spilleidee.
- NB! Det finnes egen bandylinje på Persbråten (fra høst
2018)
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BVP, KAFE OG GARDEROBEBYGG
2017
-

Underskudd på 500 KNOK
ekstrautgifter på strøm (700 KNOK)
ekstrautgifter på maskiner
Håper på inntekter ifm garderobebygg.
Avhengige av sponsorinntekter

Vi sliter med kjøleanlegget, og må og vurdere om vi har råd
til å kjøre hele anlegget (både 7er og 11er).
Vi har fått 50 stoler fra Schenkers kantine.
Vi trenger bord, prosjektor, benker i garderobene. Vi
trenger også opplegg for utstyrslagring.
Trenger utstyr til kontor og sekreteriat. Vi trenger kjøleskap
og oppvaskmaskin.
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Vi trenger benker, etc til sliperom
Får TV og internett (GET).
7

REC
5 i cupstyret – det var for få!
Leide inn noen tjenester, for å lette belastningen
Brukte mye tid på i kontakte lag. Fikk 82 stk (ny rekord).
Anbefaler cupstyre å kontakte utenbyslag spesielt!
Plandokumentet for cupen er grei. Men noen utfordringer:
- Trenger bedre lister over kontaktinformasjon mot
foreldre.
- Noe styr med dommere
Brukte penger på ekstra utsyr og fine premier. Man bør
kunne øke pris pr lag.
Viktig med gode avtaler på mat. Samt å ha riktig pris.
Hyggelig å si velkommen til alle som kommer inn porten....
Fortsette organiseringen som nå, men ha en backend
kontakt i klubben (og kanskje styre) som har litt ansvar for
REC.
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