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REFERAT FRA STYREMØTE I 
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Onsdag 22. august  2018  Kl. 19.00 
 
Tilstede:  
Lars Arnevig , Camilla Ringstad, Eva Sandbakk, Anne Grøstad, Henrik Hegsvold   
Meldt forfall:  Sigurd L. Tjelle, Tonje Husby 
 

Saksnr. Sak Ansvar 
99/18 Godkjenning av protokoll fra 4. juni 2018 

Protokollen ble godkjent 
 

100/18 Drakter til G02 
Pris på drakter ble diskutert. 
Styret kom frem til at prisen for drakter vi har liggende er Kr. 250,- pr. 
stk. 
Må det bestilles nye drakter med nummer er prisen Kr. 400,-.  Kostnaden 
til trykking av navn kommer i tillegg.  

G02 

101/18 Face-Off Cup 2018 
På aldersgruppen 14/15 år er det fullt med 8 lag. 
12/13 år er det fortsatt plass til to lag til.  Evt stiller Asker med 2 lag 
istedenfor et. 
Huskeliste fra i fjor ble delt ut og den tas hensyn til i planleggingen. 
Alle dommerne er ennå ikke helt avklart. 
Premier er bestilt. 
Herrelaget har dugnadsjobben i kiosk og inngangspenger. 
Varigheten på kamper er lørdag kl. 9 – 21 og søndag 9 til ca 16/17 

Camilla 
Eva 

102/18 Dugnad 
Det inviteres til dugnad mandag 3.9 og onsdag 5.9 for å male ferdig 
utebanen og ombygging av vantrom og rydding generelt. 
Det sendes ut invitasjon på mail og hjemmeside/facebook 

Lars 

103/18 Dato for trener/lagledermøte 
Dato ble satt til tirsdag 4. september kl. 19 i hallen. 
Saksliste blir sendt ut. 

Lars 
 

104/18 Protokoll fra Sportslig utvalg 
Protokollen ble gjennomgått. 
Camilla sjekker priser på klappvifter og sitteunderlag som kan 
selges/brukes på kamper. 
Anne sjekker med Bleiker VGS ang. dekorering av vegger i hallen (må 
først av klares med ansvarlig for hallen) 
Lars tar en henvendelse til forbundet i forbindelse med hjelp til 
rekruttering. 
Når det gjelder lys over mål så utsettes dette til senere. 

Camilla 
Anne 
Lars 

105/18 Arrangement Norges Bandyforbund 
Lars sender mail til forbundet om at vi er interessert i å avholde NM 
sluttspill neste år hvis det skulle være behov.  Siden vi hadde et 
arrangement i år er det kanskje ikke mulig å få det i år.  Men vi opplyser 
om at vi er interessert. 

Lars 
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Det tas og kontakt med Espen ang. regionscupfinalene. 
106/18 Innkjøp av Premieskap 

Vi så på to alternativer men bestemte oss for de skapene som så mest 
robuste ut.  Disse koster Kr. 9700,- pr. stykk ekskl. mva og frakt. 
Vi kjøper inn to skap men må først få tillatelse av ansvarlig i hallen før vi 
bestiller. 

Camilla  
Lars 

107/18 Innkjøp av utstyr til Shopen 
Anne gikk igjennom det vi trenger av klær og utstyr til shopen. 
Vi prøver å selge ut de modellene vi har før vi går over til nye modeller. 

Anne 

108/18 Trenere (Utstyr/klær) 
Behovet for klær tas under trener/lagledermøtet 
Siden vi ikke er en Salmingklubb lenger så er vi ikke avhengig av å utruste 
trenere med køller. 

Anne 

109/18 Søknadsfrister Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen 
Vi bestemte oss for å søker om midler til følgende: 
Nytt lydanlegg i hallen 
Utviklingstreningene på søndager 
Nytt kjøkken 

Lars 

110/18 Evt. 
Handlekveld Bandysport 
Anne tar kontakt og prøver få til en kveld før 15.9 
Gavekort Hans Olav Kreken 
Hans Olav stiller opp og trener damene innimellom denne sesongen. 
Han ønsker ikke honorar men styret bestemte at det kjøpes inn et 
gavekort . 
Frister Asker Idrettsråd 
Alle søknadsfrister er under kontroll 
Foto-Expressen 
Det skal tas nye lagbilder og dette vil skje etter høstferien 
Idrettsskolen Asker Skiklubb 
Vi stiller med to ungdommer.  Disse får Kr. 300,- pr. gang pr. hode. 
Det er snakk om to dager a 2 timer.  Anne blir med og deler ut flyers om 
Asker IBK 
Kurs hjertestarter 
Vi sjekker behovet for dette på trener/lagledermøtet 
Innkjøp av to saksemopper 
Styret bestemte seg for å gå til innkjøp av to mopper 
Askerdagene 
Asker IBK er påmeldt til Askerdagene som holdes lørdag 22. september i 
sentrum 
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Lars Arnevig 


