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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I 
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Mandag 11. februar  2019  Kl. 19.00 
 
Tilstede:  
Lars Arnevig , Camilla Ringstad, Eva Sandbakk, Anne Grøstad, Tonje Husby, Sigurd L. Tjelle 
Ikke møtt:  Henrik Hegsvold   
 

Saksnr. Sak Ansvar 

009/19 Godkjenning av protokoll fra 16. januar 2019 
Protokollen ble godkjent 

 

010/19 Dugnad for Asker IBK? 
Presentasjon ved SALVA som har hatt dugnad for  Herrelaget før jul. 
SALVA viste frem sine produkter og la frem en inntektsoversikt for Asker 
IBK.  Styret bestemte å legge frem en sak for årsmøtet i forhold til hva 
slags dugnader vi skal ha i fremtiden og om vi evt skal innføre 
inngangspenger i hallen på kamper slik de fleste andre klubbene 
opererer med.  Dette kan gi inntekt til klubben som gjør av vi kan 
fortsette med frivillig innbetalingsdugnad som vi hadde i 2018. 

 

011/19 Årsmøtet 
Årsmøtet er satt til onsdag 20 mars kl. 19. 
Camilla la frem foreløpig budsjett for 2019.  Her er det fortsatt noen 
uavklarte punkter som må tas på møtet med Herrelaget og evt satsing i 
1. divisjon. 
Regnskapet er levert revisorene som vil gå igjennom det slik at det er 
revidert og klart før årsmøtet. 
Årsberetningen er skrevet og ble godkjent på styremøtet.  Vi mangler 
årsberetning for sportslig utvalg som vil være klar til 1. mars. 
 

 
 
 

012/19 Årsfest for trenere lagledere 
Foreløpig er det påmeldt 14 personer.  Lars sender ut reminder siste 
uken i februar. 
Tonje organiserer  kaker til dessert.  Og Anne og Tonje organiserer en 
quiz.  
 

 

   

013/19  Evt saker/info 
- Det var en hendelse i hallen i forbindelse med kamp mellom 

Asker G06 og Tunet.  Camilla følger opp dette og skriver brev til 
forbundet med kopi til styret. 

- Frivillighetsutvalget har møte for lag og foreninger i nye Asker 
mandag 4. mars kl. 18-21.  De som ønsker å delta melder seg på 
selv.   

 

 
 
 
Lars Arnevig 


