
REFERAT FRA STYREMØTE I
ASKER INNEBANDY KLUBB

Onsdag 13. april 2016 Kl. 19.30 
Heggedalshallen

Tilstede:  Lars Arnevig, Eskild K. Nordby, Camilla Ringstad, Mats Hartmann

Meldt forfall: Siv Irene Nesse
Saksnr. Sak Ansvar
15/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 14. mars 2016

   Protokollen ble godkjent
16/16 Trener/lagledersituasjon for neste sesong 

   Eskild K. Nordby jobber videre med trenersituasjonen for dame og 
herrelaget.  Det skal være møte med trenerne og sportslig utvalg for å 
kartlegge trenersituasjon for neste sesong

Eskild K. 
Nordby

17/16 Innebandyakademiet
Lars skal ha møte med Sindre Bjerknes for å se på ulike modeller for 
innebandyakademiet.

Lars Arnevig

18/16 Planlegge rekrutteringsaktiviteter for høsten 2016
Det lages forslag til ny flyer for Asker IBK i størrelse A4 som kan brukes for
utlevering på skolene.

Camilla 
Ringstad

19/16 Evaluering av NM G18
NM G18 ble et meget flott og godt gjennomført arrangement.  Mange 
gode tilbakemeldinger fra de som deltok.
Overskuddet blir 32 000,- som er meget bra på to dager.  God innsats fra 
frivillige.  Viktig å lage en oversikt over hva som gikk i kiosk for bruk ved 
senere arrangement av denne typen.

Camilla 
Ringstad
Og 
Siv Irene Nesse

20/16 Treningsrommet Heggedalshallen (sluttrapport)
Treningsapparatene er bestilt og kommer i løpet av noen dager.
Totalkostnaden med oppussing og apparater ble på Kr. 89 190,56 som er 
innenfor budsjettrammen på 90 000,-
Sluttrapport er sendt Gjensidigestiftelsen

21/16 Evt
- Rekruttering spillere fra Nesøya
Det har vært kontakt med en person fra Nesøya for å rekruttere 
medlemmer fra det området.  Vi vil se på muligheten for å starte 
treninger i Nesøyahallen men er da avhengig av treningstider på 
et tidligere tidspunkt.  Camilla tar en henvendelse til Asker 
Kommune.

- Årsmøte Oslo/akershus Innebandy 20 og 21 mai
Asker IBK har mulighet for å sende 3 personer til dette årsmøtet.
De som ønsker og har anledning gir beskjed til Lars snarest.

Asker Innebandyklubb 
Postboks 6
1389 Heggedal
Org nr: 994862006 

askeribk.no
post@askeribk.no



Styret bestemte seg for å ikke delta på Innebandyseksjonen sitt 
årsmøte den 4 juni i år.

- Kommunedelplan Asker for idrett, friluftsliv etc
Camilla skulle se nærmere på denne og gi tilbakemelding

- Askerdagene lørdag 18. juni
Vi skal prøve å få til litt mer aktivitet på denne dagen med flere 
spillere, litt oppvisning, triksing og konkurranser

- Oppdatere styreinfo i Brønnøysund
Lars endrer styresammensetning etter årsmøtet i Brønnøysund

- Nytt varamedlem i styret
Styret fikk av årsmøtet tilslutning om å finne en ny vara til styret.
Henrik Hegsvold går inn som varamedlem i styret.
Fortsatt må vi finne to personer til valgkomiteen.

Videre møteplan første halvår 2016:   
Onsdag 11. Mai kl. 19.00 i Heggedalshallen
Onsdag 08. Juni kl. 19.00 i Heggedalshallen

_______________________                                                 
Leder Lars Arnevig    
referent                                                                 


