ØREÅSEN IL
Innebandy
Årsberetning 2019
Styret har bestått av:
Navn
Ole Petter
Bodil Kolsvik
Christian Olsen
Thomas Kristiansen
Helene Thorkildsen Grøndahl
Trond Thomassen
Jørgen Christensen

Funksjon
Leder
Nestleder
Styremedlem (Gikk ut av styret mai 2019)
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara

Styremøter:
Det er avholdt 8 styremøter og behandlet 83 saker
Medlemmer:
Pr 31.12.2018 hadde vi 113 medlemmer. Disse fordeler seg slik:
0 – 5 år (0)
6 – 12 år (25)
13 – 19 år (25)
20 – 25 år (13)
26 år
(50)
Dette er en oppgang på 7 medlemmer.
Sportslig:
Se egen beretning.
Økonomi:
Blir gjennomgått på årsmøtet.
Representasjon/Kurs:
Thomas og Jørgen deltok på årsmøte i SørØst Bandyregion
Thomas har vært på 2 møter i forbundet (Oslo) og 2 møter med SørØst Bandyregion
Bodil og Helene har hatt møte med fotballen på Øreåsen.
Ole Petter har repr oss i Rygge Idrettsråd
Sebastian T Grøndahl har tatt trenerkurs 1
Dugnader:
Salva - vår
Dekkeskifte hos Toyota Østfold – Moss
Varetelling hos Extra Coop

Arrangement:
I perioden har vi gjennomført 30 arrangement. Takket være god dugnadsinnsats av foreldre og
spillere har dette vært en meget godt gjennomført sesong!
Vaktene i sekretariatet er på utmerket måte blitt administrert av Thomas Kristiansen Vi takker
alle som har stilt opp.
Vi har også vært med på Aktivitetsdagen som arrangeres av Moss IR
Vi har også stilt opp på LØKKIS, Skattekammeret/Kirkens Bymisjon lavterskeltilbud til gratis
trening for barn og unge.
Avslutning:
Vi har gjennomført en god innebandy år både sportslig og økonomisk og vil med dette takke
alle som har hjulpet til for at vi skal kunne få gi et så godt tilbud som mulig.
Vi håper å fortsette den gode trenden og i tråd med økning i antall utøvere blir det nå veldig
viktig å fokusere på å utvikle en organisasjon som har kompetanse til å føre Øreåsen Innebandy
videre til nye høyder. Det gjøres en meget god jobb i Øreåsen Innebandy om dagen.
Styret

