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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I 
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Mandag 5. november  2018  Kl. 19.00 
 
Tilstede:  
Lars Arnevig , Camilla Ringstad, Eva Sandbakk, Anne Grøstad, Tonje Husby, vara Henrik Hegsvold 
 
Meldt forfall:   Sigurd L. Tjelle 
 

Saksnr. Sak Ansvar 
121/18 Godkjenning av protokoll fra 26. september 2018 

Protokoll ble godkjent 
 

122/18 Økonomisk situasjon 
Vi har pr. i dag 377 142 på konto. 
Utestående treningsavgift er Kr. 94 694,- 
Damelaget har ennå ikke blitt fakturert. 

 

123/18 Damelaget treningsavgift 
I forhold til tilbudet klubben gir settes treningsavgiften for damelaget til 
Kr. 2 200,- 

 

124/18 Herrelaget ang. evt 1 divisjonsspill neste år 
Styret hadde en diskusjon i forhold til evt spill i 1 divisjon neste år og de 
ekstra kostnadene dette medfører.  Det skal jo være en evaluering i 
februar 2019 og vi vil frem til da se på forskjellige løsninger/krav som må 
settes for at klubben skal ha mulighet til å gjennomføre dette. 
Det var bred enighet om at opprykk var viktig for klubben totalt sett men 
det skal ikke gå på bekostning av tilbudet for bredden i klubben. 

 

125/18 NM G19 2019   30 og 31 mars 2019 
Nesøyahallen er reservert og vi kjører samme opplegg som tidligere år. 
Opprigg på fredag i hallen blir fra kl. 21 pga andre aktiviteter. 
Kjøkken og vestibyle blir ledig tidligere. 

 

126/18 Minirunde 8 og 9 Desember 2018  
Alt er i rute i forbindelse med arrangementet. 

 

127/18 Fun Friday 
Camilla tar ansvar for publisering på facebook. 
Lars tar ansvar for å minne lagledere på jobben slik at det er folk tilstede. 
Det vil bli en evaluering i desember i forhold til tiltaket og om vi skal 
fortsette.  Evt om vi skal betale noen spillere som tar jobben med 
gjennomføring av tiltaket. 

 

128/18 Evt saker/info 
-Konferanse frivillighet, fritid og flerkulturell inkludering 27.11.2018 
De som har anledning og lyst melder seg på direkte. 
-Utsendelse av mail 
Det ble bedt om at vi prøver å begrense folk i kopi ved utsendelse av mail 
slik at kun de som har med saken å gjøre blir satt i kopi. 
-Lederkurs for ungdom 
Tonje har innhentet informasjon om inkludering av ungdom i klubben.  
Det vil bli avholdt lederkurs for ungdom i alderen 13-19 år hvor det er 
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viktig at ungdommen blir involvert i klubbens styre/organisering i 
etterkant slik at de lærer seg organisering, planarbeid for klubben og 
skaffer seg selvinnsikt og blir en ressurs for klubben. 
-Årsmøtet 2019 
Styret og valgkomite må begynne arbeidet med årsmøtet for 2019. 
Det er mange tunge verv som skal velges: 
Styreleder 
Medlemsansvarlig 
Kasserer/regnskapsfører 
Varamedlem 
Arrangementsansvarlig 
 
Camilla sender ut brev til medlemmene om noen har 
kunnskap/interesser for regnskapsføring slik at de kan involveres på et 
tidlig tidspunkt for å lære seg det systemet vi bruker i dag.  Evt se på 
andre alternativer.  Evt må klubben kjøpe tjenestene. 
 
-Neste styremøte 
Det ble bestemt at vi ser an om det er behov for et styremøte i 
desember.  I tilfelle kaller styreleder inn. 
 

 
 
 
 
 
 
Lars Arnevig 


