
 

 

Referat fra årsmøte i Røa Bandy 

Dato: 26. April 2017 

Sted: Røa Klubbhus 

Antall: 21 

1. Christen Møller ble valgt til møteleder, Petter Halvorsen som 

referent. 

2. Innkallingen ble godkjent 

3. Gjennomgang 2016/17- sesongen: 

3.1 Presentasjoner: 

a) Styrets aktivitetsnivå ble presentert. 

Spørsmål reist om deler av overskuddet fra kiosksalg er/blir 

fordelt på lagene? 

b) Røa har i år hatt lag i årgangene 10-09-08-07-06-05-04 og 

Smågutt, samt A-lag og veteran. Lagene (unntatt 07 som ikke 

var representert) rapporterte kort om antall spillere og 

aktiviteter. 

Alle lag melder om en god sesong og Bogstad Vinterparadis 

får en stor del av æren med stabile treningsforhold. Nevnt at 

det er utfordringer med å få til treningstider som ikke kolliderer 

med andre konkurrerende aktiviteter. 

A-laget beholdt plassen i 1. Divisjon, 2004 og smågutt (som er 

de to årgangene med sluttspill i cuper denne sesongen) har 

etablert seg i toppen av sine årganger og de yngre årskull 

melder om fremgang sportslig og mye moro på bandybanen.  

Alle lag retter en STOR TAKK til Ulf for at den har vært så bra 

dette året.  

Reist spørsmål om det bør meldes inn sentralt at kamper i størst 

mulig grad ikke bør starte før kl 1730. Kan være viktig av hensyn 

til rekruttering da foreldre kan være negative til å kjøre til 
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kamper som starter såpass tidlig (halvparten av kampene er 

tross alt på bortebane). Styret sender inn skriftlig ønske om 

dette. 

 

3.2 Økonomi:  

For årsregnskapet for 2016 vises det til årsrapport fra Røa IL.  

For sesongen 2016/17 viser regnskapet at Bandygruppen har 

hatt en betydelig større omsetning enn forrige år, dette skyldes 

bla kioskdrift og kontingenter deriblant etterskolebandyen. 

Regnskapet viser et ”sesongunderskudd” på ca 6 500 kr. Dette 

skyldes blant annet innkjøp av nye drakter til sesongen 2016/17. 

Målsetningen for bandygrupppen er å gå med overskudd hver 

sesong.  

 

3.3 Utstyr/drakter 

Informert om de nye draktene som er kjøpt inn. Blant annet 

bukser og strømper som er til salg til de yngre årsklassene. 

Lagledere skal føre oversikt over hvilke spillere som har fått 

hvilken drakt. Viktig at denne oversikten holdes oppdatert. 

 Styret jobber med å få til avtale med en sportsbutikk om 

rabatterte priser på utstyr som; girdle, pinglevest, køller mm. 

 

3.4 REC 

Åste presenterte hva som var gjort og hvordan det gikk. 2006 

og 2007 var ansvarlige for arrangering av årets cup. Neste år er 

2007 og 2008 ansvarlige.  

Cupen var i år også en stor suksess med 69 påmeldte lag, 

omsetning på ca 155 000 kr og et overskudd på ca 100 000 kr.  

Mange positive tilbakemeldinger fra deltakende lag. 
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4. Strategiplan for 2017 – 2022 

Christer og Erling la frem tanker om en visjon for Røa Bandy 

2022 - ”en bandyklubb hvor alle ønsker å spille” 

Plansjene fra presentasjonen kan fås ved henvendelse til 

Christen. Ambisiøse målsetninger foreslås, men man må bygge 

sten på sten og tenke langsiktig. 

 

5. BVP, Kafe og garderobebygg 

Knut A presenterte planene for det nye Café og 

garderobebygget. Vi er avhengig av betydelige tilskudd og støtte 

for å klare å drifte anlegget. Søknad for kommende sesong er 

sendt. 

 

Anbudsgrunnlag for ny/tilbygget er sendt ut til 4-5 entreprenører 

som gis mulighet til å sende tilbud på byggingen av nytt 

garderobe/café bygg. Byggestart er planlagt 1 oktober. 

Grunnarbeider/grovarbeider/grovbygg antas ferdig til ca midten 

av desember. 

Restfinansiering på kr 1 mill søkes skaffet ved dugnadsinnsats. 

Planer for dugnadsinnsats i løpet av sommerhalvåret ble lagt frem. 

Anmodes om at lagene støtter opp om og får gjennomført 

foreslåtte dugnadsaktiviteter. 

 

Ulf kunne informere om følgende fakta rundt BVP i 2016/17: 

1512 timer åpen bane – 16 timer stengt, vannforbruk 23 000 000 

liter, diesel/bensin 1660 liter, strøm, 650 000Kwh, drift ismaskin 332 

timer (sykemeldt 3 ganger, egenmelding 23 ganger), byttet kniv 

12 ganger, hvitmaling 130 liter, rød og blåmerking 16 liter, 

hydraulikkolje 46 liter, olje 21 liter. 
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6. Tor Sagafoss ønsket å tre ut av styret og ble takket for innsatsen 

i Røa bandy hvorav ca de 10 siste som medlem i styret. 

 

Nytt styre ble valgt ved akklamasjon, og består av:  

Leder:     Christen Møller 

Økonomi:    Charlotte Bugge 

Info/kiosk/Strategi:  Tale Scott 

Material:    Mathias Gellein 

Sportslig:    Preben Rynning Myrvoll 

BVP representant:  Knut Aronsen 

For neste år består valgkomite av 2006 (leder) + 2007.   

 

 


