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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I ASKER INNEBANDY KLUBB 
Tirsdag 13. mars  2018  Kl. 19.00 
 
Tilstede:  
Lars Arnevig, Eskild K. Nordby, Camilla Ringstad, Eva Sandbakk,  Vara:  Henrik Hegsvold 
Forfall:   Mats L. Hartmann 
 

Saksnr. Sak Ansvar 

76/17 Godkjenning av protokoll fra 12. februar 2018 
Referatet ble godkjent 

 

77/17 Økonomisk situasjon 
Vi har pr. dags dato ca 475 000,- på konto.  Vi har ca 10 000,- utestående 
fra medlemmene. 

 

78/17 Årsmøte 
Alle saker til årsmøtet er klare.  Det har ikke kommet inn noen forslag til 
styret fra medlemmene.  

 

79/17 Behandle budsjett for 2018 
Styret gikk gjennom forslag til nytt budsjett for 2018 som fremlegges på 
årsmøtet. 

 

80/17 Ombygging av vantlager 
Henrik ordner innkjøpsliste av hva vi trenger.  Ombygging vil skje på 
våren etter nærmere avtale med Lars/Henrik 

 

81/17 NM G19   2018 
Egen nettside er oppe å går.  Inngangspenger blir satt til Kr. 100,- pr dag 
og 150,- for begge dager.  Dagsbillett markeres med rødt eller blått 
stempel.  Gjennomgangsbillett registreres via armbånd. 
Lars tar med IZETTLE kort maskin slik at vi kan ta imot kortbetaling. 
Det er 8 lag påmeldt til NM. 
Eva har satt opp dugnadsliste som sendes ut til de enkelte lagene. 

 

82/17 Face Off Cup  sette dato/planlegge 
Dato for Face Off Cup 2018 ble satt til 8 og 9 september 2018. 
Planleggingen settes i gang etter NM  

 

83/17 - Trener damelaget  
Sportslig utvalg tar dette opp på møtet sitt 

- Vakter Tour of Norway 
Styret går ikke inn for dette pga NM 

- Trener 3 kurs for Per Øyvind Bjørndalen 
Styret går inn for å dekke kostnadene mot at han 
forplikter seg til å bidra i klubben i to år fra kurset starter. 
Lars skriver kontrakt. 

- Bestille byttesoner på vantene 
Vi bestiller folie til å sette på innbyttevantene. 

 
Neste styremøte er onsdag 4 april kl. 19 i Heggedalshallen 

 

 
 
Lars Arnevig 
referent 


