
Protokoll  
Asker innebandy klubb 
Styremøte 
 
Møtedato/tid: 05.08.15. kl. 19.30 til 22.30  
Sted:  Kontoret til Lars 
 
Til stede: Lars Arnevig, Eskild K. Nordby, Siv Irene Nesse, Camilla Ringstad, Anne Bratås. 

     
Forfall:    
  
Ikke møtt:  

     
NOTATER:   

              

 
42-15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste. Godkjent 
 
43-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 18.02.15, 11.03.15, 11.06.15 og 
01.07.15 

 
Protokoll fra styremøtene 18.02.15 og 11.03.15, 11.06.15 og 01.07.15. Godkjent 
 
44-15 Jubileumsarrangement i september 

 
Status; Ikke fått tak i treneren til kursene som vi tenkte på, Lars tar kontakt med Øystein for å 
spørre om han kan høre med de trenerne han har kontakt med. Gutta som startet Asker IBK 

kommer for å ha en underholdningskamp mot herrelaget. Eskild jobber videre med vår tanke om 
æresmedlemmer. Lars lager invitasjon og påmeldingsskjema og setter opp en rammeplan. Siv 
irene starter planleggingen av mat servering. 
  
45-15 Overtrekksdresser og spillerdrakter 
  

Overtrekksdressene er ankommet og det jobbes med å sette på logo og reklame. Draktene vi har 
sett på tidligere var fra forrige sesong. Vi gikk gjennom katalogen til Salming for sesongen 
2015/2016.  
 
46-15 Dugnadsinnsats 
 

Lars tar ansvar for organiseringen av dugnaden. Hver familie skal selge 5 pakker 

toalett/tørkeruller. Det betales med kort når det hentes i hallen. Dersom noen ikke henter sendes 
faktura. 
 
47-15 Sponsorer 
 
Det jobbes med å få sponsorer og vi ønsker at alle i klubben bidrar med dette der hvor de har 
kjennskap/kontakter. For ikke å spørre samme bedrift og virke uproffe skal styret ha kontrollen og 

inngå alle avtaler. Liste for hvilke bedrifter som er kontaktet ligger på Dropboks.  Alle i klubben kan 
komme med forslag og der de har kjennskap/kontakter kan styret gi dem ansvaret for å kontakte 
bedriften og tilby sponsoravtale pakker og følge dette opp frem til styret overtar når avtalen skal 
inngås.  
 
48-15 Trener og lagledermøte 

 
Avholdes onsdag 19. august på Hovedgården ungdomsskole. Eskild lager innkalling. Minst en fra 
hvert lag må møte og de skal ha med alt utstyr slik at vi får status evt. omfordeling av utstyr etter 
behov. 
 
 



49-15 Nye regler for deltakelse i kamper 

 
 Vedtak: I tillegg til at lisens må være betalt for å kunne spille kamp må man være medlem av den 
klubben man spiller kampen for (regler fra kretsen) derfor innfører Asker IBK at 
medlemskontingenten skal være betalt før spilleren får spille kamper slik at medlemskapet er 
registrert og gyldig. 
 
50-15 Slagord for Asker IBK 

 
Utsettes til neste styremøte da fristen for forslag er utvidet til 8. august. 
 
51-15 Keepertrener for Asker IBK 
 
Aleksander har kontakt med en keepertrener som kan inngå avtale om å trene keeperne i Asker 

IBK. Styret gikk gjennom forslaget. 
Vedtak: Aleksander gis fullmakt til å inngå avtale innen for følgende rammer. Minimum 6 treninger 
i løpet av sesongen, maks honorar for en sesong på kr 12.000,- 
 
52-15 Nytt regnskapssystem og regnskapsføring 
 
Det er kjøpt inn Tripletex regnskapssystem og det jobbes med å legge inn grunnlaget for systemet 

og overføre alt fra Visma til Tripletex. Vi avslutter avtalen med Visma 30.11.15. 
 
 53-15 Eventuelt 
 
Kioskdrift for sesongen 2015/2016 
Opprettholder drift som forrige sesong. Siv Irene er ansvarlig og fordeler ansvaret for kioskdrift på 
lagene, lagene står selv for innkjøp og drift og får hele inntekten til lagkassa. 

 

 
 
Videre Møteplan: 
Tirsdag 18. august -15 kl 19.00 på Lars sitt kontor i Asker sentrum 
Onsdag 9. september -15 kl 19.30 i Heggedalshallen 

Onsdag 14. oktober -15 kl 19.30 i Heggedalshallen 
Onsdag 11. november -15 kl 19.30 i Heggedalshallen 
Onsdag 9. desember -15 kl 19.30 i Heggedalshallen 
 
 
Referent: 06.08. 2015, Siv Irene Nesse.   
 

 
 

 
 __________________________  _________________________    
signatur leder     signatur referent  


