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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
TIRSDAG – 28/5- 2019 – KL19.00 
 
Tilstede: Anne Grøstad, Tonje Huseby, Henrik Hartmann, Camilla Ringstad, Sigurd L. Tjelle  
                 og Eva Sandbakk 
 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 

019/19 Sommeravslutning Hvalstrand 
Annonsering for lag og facebook 
Natursti 
Grill, kull, banner mv 
Baking og gevinster 
 

 
Camilla 
Henrik 
Tonje 
Eva og Anne 

023/19 Face off cup   - planlegging videreføres M/påmelding etc 
Øke betaling til dommere, for de er vanskelig å skaffe 
Sjekke bemanning i sekretariat, inngang og kiosk mv.  
(Eskild evt. 12+13 og 14+15)) 
 

Camilla 
 
Tonje 

024/19 Ekstraordinært årsmøte onsdag 25/9 
Med valg av leder til styret 
-Alle lag skal avholde foreldremøte mellom 1. og 24. sept. 
En representant fra styret møter i foreldremøtene.   
(Se også sak 30/19) 
 

Alle 

025/19 Utstyr  
Vi tester en rimelig hastighetsmåler, men sjekker også ut kvalitet og 
pris på andre modeller. 
Innkjøp av hengelåser – med nøkkel til lageret. 
Presisere til alle at kodelåsene ikke må stå i åpen stilling når de ikke 
er i bruk. 
 

 
Anne 

026/19 Sesongkort- hvilke betalingsløsning finner vi her. App kostnaden blir 
stor, finnes andre lure løsninger – eller må vi lage fysiske kort? 
 
 

 

027/19 Lagkasser og innkreving for lag. I hvor stor grad skal klubben bistå i 
forvaltning av lagkassene? 
Vi ønsker å ta lagkassene ut av klubbregnskapet. 
Ved omsetning av store summer kan det lønne seg i forhold til 
momskompensasjon mm at pengeflyten går gjennom klubben. 
Henning avgjør etter forespørsel fra lagene når han kan bistå. 

 
 

028/19 Henvendelse ang. Foto og klubbavtale for utstyr. 
Ingen fotografering denne høsten. 

 
Anne 
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Vi oppretter klubbavtale med Norsk bandysport – faser over fra 
Salming til Jako 
 

029/19 Tilbakemelding på div- søknader 
1. Søknad om lydutsyr avslått 
2. Purring på sluttrapport kjøkken – vår mann i kommunen 

slutter – vi må finne den som tar over ansvaret for 
Heggedalshallen og få i stand et møte snarest. 

 

 
 
 

030/19 Holdningskampanje – for å bedre forholdet til dommerne. 
Informere på høstens foreldremøte. 
Lage noen gode slagord. 
Dele ut til besøkende, hvordan oppfører vi oss på tribunen, hvordan 
møter vi dommerne. 

 

Alle 

031/19 Kommende møter: 
20.august – planlegge videre Face- Off, ekstraordinært årsmøte 
September – kamp oppsett / kiosk oppsett 
En fra styret deltar på lagenes foreldremøter 
25/9 Ekstraordinært Årsmøte 
Info sendes lagledere før sommeren, lagleder må huske å invitere en 
i styret til foreldremøtet 
 

 
 
 
 
 
 
Anne 

 
 
Anne Grøstad 
referent 
 


