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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I 
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Onsdag 16. januar  2019  Kl. 19.00 
 
Tilstede:  
Lars Arnevig , Camilla Ringstad, Eva Sandbakk, Anne Grøstad, Tonje Husby, Sigurd L. Tjelle 
Meldt forfall:   Vara:  Henrik Hegsvold   
 

Saksnr. Sak Ansvar 
001/19 Godkjenning av protokoll fra 5 november 2018 

Protokollen ble godkjent. 
 

002/19 Økonomisk situasjon ved årsskiftet 
Foreløpig årsregnskap ble sendt styret i begynnelsen av januar. 
AIBK har ca 570 000,- på konto ved årsskiftet. 
Resultatet ble et overskudd på ca 113 000,- 

 

003/19 Årsmøtet 
Årsmøtet er satt til onsdag 20 mars kl. 19. 
Lars skriver årsrapport og Camilla ordner regnskap og budsjett. 
Budsjettet diskuteres på neste styremøte. 
Styret må finne en eller to personer til å sitte i valgkomiteen sammen 
med Finn Sandbakk og Trine Hartmann. 

 
 
Lars/Camilla 

004/19 Fun Friday 
Det har vært lite oppmøte på Fun Friday og klubben ønsker derfor å se 
på andre måter å drive det på og markedsføre det frem mot sommeren 
for å se om man kan øke interessen når man starter opp til høsten.  Det 
blir derfor ingen Fun Friday våren 2019. 
Det sendes ut mail til trenere og lagledere 

 
 
 
 
Lars 

005/19 Innebandy-Shop 
Det kjøpes inn et ekstra sett med spillerdrakter for de yngste. 
Pga økt pris så koster kampshorts nå Kr. 225,- 
Vi setter ned prisen på noen produkter for å prøve å bli kvitt det og vil ha 
en salgsbod på opprykksfesten den 17. mars 

 
 
 
Anne 

006/19  Årsfest for trenere lagledere 
Klubben ønsker å arrangere en årsfest for alle de som bidrar som trenere 
lagledere etc i klubben.  Arrangementet blir lørdag 9. mars. 
Klubben kjøper inn mat og mineralvann.  Det blir ikke servert alkohol fra 
klubbens side. 

 
 
 
Lars 

007/19 Dugnad Asker IBK 
Det var veldig bra deltagelse på den frivillige dugnaden i år. 
Totalt 87 familier betalte inn totalt Kr. 21 750,- 
På dorulldugnad var det kun 36 familier som deltok. 
Styret er fornøyd med resultatet 

 

   
008/19 Evt saker/info 

- Annonsering av søndagstreningene 
- Lars kontakter Eskild og hører hva som skjer med disse treningene 
-  

 
 
Lars 
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-  Pantetårn 
- Lars kontakter Infinitum og prøver få tak i 2 eller 3 pantetårn som 

kan stå i hallen og ved kiosken 
- Vaffeljern 
- Det kjøpes inn et ekstra dobbelt vaffeljern 
- Det kjøpes inn ny pølsekoker 
- Priser i kiosken 
- Det har kommet reaksjoner på at prisene i kiosken er høye. 
- Styret bestemte at vi fortsetter slik det er satt opp nå. 
- Klubben tar ikke inngangspenger og det er mye jobb for å drifte 

kiosken i forhold til innkjøp etc. 
- Opprykksfest søndag 17. mars (siste hjemmekamp) 
- Denne dagen er siste hjemmekamp for Herrelaget som rykker 

opp til 1 divisjon.  Vi ordner kaker, saft, kaffe og oppfordrer alle 
medlemmene å ta en tur den dagen.  Tiden er ikke endelig satt 
men satser på at det blir kl. 14 eller 17. 

- Flytting av spillere mellom lag 
- Lars tar dette opp med sportslig utvalg 
- Gavekort 
- Hans Olav Kreken er ferdig med sitt engasjement for damelaget. 
- Styret ordner med et gavekort som takk for innsatsen 
- Dato nytt styremøte 
- Neste styremøte er mandag 11. februar kl. 19 

 
Lars 
 
 
Eva 
Lars 
 
 
 
 
 
 
Anne ordner 
med kaker 
 
 
 
Lars 
 
 
Lars 

 
 
 
 
 
 
Lars Arnevig 


