
Årsmøte Innebandy sesongen 2015-16

Deltagere; Morten Thomle, Ken Thomle, Cato Ørsal og for A lag Henrik Martinsen (trener)

Årsmøte i innebandygruppen ble avholdt torsdag 18 februar i A lags garderobe i plasthallen.

Innebandy gruppen består i dag av kun 2 lag A lag og Herrer 2 og 22 spillere har løst lisens for 
denne sesong.

Innebandy styret består i dag av Leder : Morten Thomle, Cato Ørsal og Ken Thomle fra Herrer 2 og
Kristian Otter fra A lag. Trener A lag er Henrik Martinsen.

Resultater/regnskap 2015-16 

A lag spiller i år i 2 div og ligger nå på en 4. plass
Herrer 2 leder nå  serien i 4 div og har som mål og rykke opp denne sesong. Vi har også purret på 
utestående treningsavgift og medlemskontigenter for denne og tidligere sesonger.

Neste år (sesong 2016-17)
 
Neste år har vi valgt og kun melde på 1 lag i seriespill (kun A lag)
Grunnen til dette er at vi er få spillere fordelt på 2 lag som i tillegg også kan risikere og havne i 
samme div neste år (3 div) . En del av de gamle gutta fra A lag vil også gi seg etter denne sesongen 
og vil bli erstattet av juniorene vi har klart å ta vare på .
Derfor har vi valgt og kun ha A lag neste sesong som vil bestå av ca 15 spillere og vi melder laget 
på i 3 div og går for nytt opprykk .

Budsjett/regnskap sesongen 2016-17 

Neste år vil vi innføre treningsavgift for alle spillere, den vil ligge på 1500 pr hode.
Vi ønsker også at det neste år sendes ut egen faktura på dette, vi vil ha en regning på treningsavgift 
og en separat faktura på medlemskontigent.
Dette vil da dekke dommere og noe utstyr vi kan komme til å trenge.
Dette vil også bidra til det som ser ut som underskudd denne sesong, vi ble jo mye mindre spillere 
en beregnet før sesongstart.
Vi regner fortsatt med at H-L betaler serieavgiften for A lag og eventuelt noen overganger.
Dette vil komme litt an på om vi får de spillere som har sagt at de ønsker seg til H-L neste år.

Ser nok at vi i løpet av en sesong eller to kan få på plass ett A lag som faktisk kan nå riktig langt om
vi får økonomien på plass, dette er noe vi vil jobbe med i fremtiden. Vi har jo også noen 
utfordringer med treningstider da OBIK fortsatt tar mye av tiden, men dette regner vi med ordner 
seg og at vi vil få nogenlunde samme tider som i fjor. 

Dette med treningstider er også noe av grunnen til at vi har utfordringer med å få nye spillere til HL.
Ikke minst utvide gruppen med flere lag. Vi vet jo ikke før i august hvilke treningstider vi vil få og 
serien starter jo alt i sept.


