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Referat trener og lagleder møte onsdag 24.08.16 kl. 19.00 – Hovedgården Skole 

Representant/er fra følgende lag var tilstede: Herrer, G19, G16, G14, G13, G10/11 og G08. 

Representant/er fra følgende lag var ikke tilstede: Damer, G07 og G09. 

1. Hjertestarterkurs vil bli holdt i løpet av høsten for alle trenere og lagledere som ikke har det fra 

før. 

2. Det vil bli en Salming handlekveld i Heggedalshallen i løpet av høsten. 

3. Asker IBK status pr 01.08.16 økonomi. Kapital 243.347,- Utestående fordringer 1.168,- 

4. Treningsrommet i hallen. Trenere og lagledere er ansvarlig for at reglene for rommet blir fulgt 

den perioden vedkommende er i hallen. Det blir hengt opp nøkkel boks med kode hvor nøkkel 

til treningsrommet er. Aldersgrense for rommet er 16 år uten følge av voksen og det skal alltid 

forlates i ryddig. 

5. Styret ønsket forslag til noe man kan søke om midler til fra Gjensidige stiftelsen som har 

søknadsfrist 15 september. Sendes styret så fort som mulig. 

6. Klubben la ned sitt herrer2 lag i sommer, men nå er det mulig vi har fått nok interesserte til å 

opprette herrer2 laget igjen. 

7. Kioskdrift for denne sesongen blir lik i fjor. Det blir satt opp når lagene har ansvar for kioskdrift 

og lagene er da ansvarlig for innkjøp, kioskvakter, veksel mm. Og all inntekt går til lagets 

lagkasse. Kortautomaten er ødelagt og det vil ikke bli kjøpt inn ny. Kioskdriften må derfor basere 

seg på kontanter og eventuelt klubbens vips (vips belastes 2,5% da vi er bedrift) 

8. Shoppen vurderes om vi skal fortsette med eller avvikle evt. i et mindre omfang. 

9. Det bes om at alle laster ned appen «min bandy» den vil ha en viktig funksjon fremover. 

10. Alle lag gikk gjennom sitt utstyr og ga andre som trengte det de selv ikke trengte. Noen mangler 

fortsatt noe og styret vil ordne dette. 

 
Referent, Siv Irene Nesse  

 
 
 


