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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Mandag 29.04.2019 – Kl. 1900 
 
Tilstede:  
Anne Grøstad, Tonje Huseby, Henrik Hartmann, Camilla Ringstad og Lars Arnevig 
Meldt forfall: Eva Sandbakk 
 

Saksnr. Sak Ansvar 

003/19 Årsmøte 
Det var ingen kandidater til ledervervet, så det ble enighet om å 
kalle inn til et ekstraordinært årsmøte relativt raskt. Da innebandy 
sesongen er over og mange er over sommeridretter besluttes det at 
ekstra ordinært årsmøte arrangeres i september da lagene igjen har 
begynt å trene. 
 
Anne Grøstad konstitueres som leder inntil det ekstraordinære 
årsmøtet er avholdet. 
 
 

 
Camilla 

004/19 Fun Friday 
Vi har fått 16 000 kr fra Asker Idrettsråd for gjennomføring av Fun 
Friday. 
 
Styret forespør blandt de eldste junior spillerne til å organisere et 
opplegg gjennom høsten hvor to får betalt 4000 kr hver. Styret vi på 
rundgang kvalitets sjekke opplegget som gjennomføres. 
 

 
 
 
 
Camilla 
 
 

017/19 Purehelp.no 
Styret ved Camilla har blitt kontaktet av purehlep.no for et møte 
med tanke på å bistå i sponsorarbeidet. Vi har allerede en avtale 
med Sponsorsuksess og takker nei til et slikt møte. 
 

 
Camilla 

018/19 Salmingcup 
G15 (2003) laget skal på Salming cup og har med seg 2002,2003 og 
2004 spillere. Forespørsel fra laget om klubben vil bidra litt ekstra 
siden det er 3 lag involvert. 
 
Søknaden godkjennes med 2000 kr. 
 

 
Camilla 

019/19 Sommeravslutning 
Vi planlegger ny sommeravslutning på Hvalstrand tirsdag 11.06. kl 18 
med onsdag som backup. 
 
Camilla lager et Facebook arrangement og sender ut mail til alle ang 
dette. 
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020/19 Utstyr 
Skuddmåler – den vi har hatt virker ikke. Morsom greie som vi 
skaffer ny av 

 

021/19 Arrangement 
Face off cup – 31.aug og 1 September 
Få bekreftet hall 
Oppdatere hjemmeside og sende ut info. 
 
 
NM 2020– legger inn en generell søknad med en flate. 

 
Camilla 
 
 
 
 
Henrik 

022/19 Møter fremover 
28.mai – planlegging av avsluningsfesten og Face-off, 
inngangspenger (app), dugnad 
20.august – planlegge videre Face- Off, ekstraordinært årsmøte 
September – kamp oppsett / kiosk oppsett 
Ekstraordinært Årsmøte 
Oktober 
 
 

 

 Møte opp på lagledermøter  
 
 
Camilla Ringstad 
referent 
 


