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Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Forslag til medlemskontingent: 250 NOK
Forslag til familiemedlemskap: 500 NOK. Dekker maksimalt 10 enkeltmedlemmer i en familie.
Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsavgift for det enkelte lag innenfor rammen av forslag til budsjett
for 2022 etter at lagenes aktivitetsnivå er fastlagt slik at vi får et reelt nivå på treningsavgiften for det enkelte
lag.
Sak 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Klubben er ledet av er styre bestående av leder, nestleder og økonomiansvarlig, sportslig ansvarlig, ansvarlig
for drift kiosk, ansvarlig for Kosa Open, ansvarlig for bandyskolen/rekruttering, ansvarlig for material og
webadministrator.
Klubben er foreldredrevet og har ingen fast ansatte.
De enkelte lag ledes av lagledere som har ansvar for drift av lagene.
Lagene trenes av foreldretrenere, ungdomstrenere og midlertidig tilsatte trenere.
Klubben har ansvar for organisering og drift av Dønski bandy.
Klubben har en 1 A aksje i AS Bærum ishall og er representert i ishallens styre.
Sak 14 Valg
Valgkomiteen fremlegger følgende forslag til valg: (oppdatert pr 19.4.22)
a. Styre:
• Steffen Solem (leder)
• Øivind Barbo (nestleder + økonomi)
• ????? ????? (sport)
• Anne Christine Knudsen (kiosk)
• Øyvind Amundsgård (Kosa)
• Gro Hjelmtveit-Lille (bandyskole/rekruttering)
• Øyvind Amundsgård (material)
• Jakob Bjørnerheim (web administrator)
• Thomas Nilsen (varamedlem)
b. Kontrollutvalg:
• Sissel Vagle Fløgstad (medlem)
• Øyvind Engen (medlem)
• Cathrine Elger (varamedlem)
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Hauger bandyklubb har representasjonsrett
Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene
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d. Valgkomité:
• Monica Hole (leder)
• Rune Nesland-Steinor (medlem)
• ????? ????? (medlem)
• ????? ????? (varamedlem)
Sak 15. Engasjere revisor til å revidere regnskapet
Følgende har sagt ja til å revidere regnskapet:
• Bjørg Kari Paulsen
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