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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I 
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Onsdag 26. september  2018  Kl. 19.00 
 
Tilstede:  
Lars Arnevig , Camilla Ringstad, Eva Sandbakk, Anne Grøstad, Tonje Husby,  vara:  Henrik Hegsvold   
Ikke møtt: 
Sigurd L. Tjelle 
 

Saksnr. Sak Ansvar 
111/18 Godkjenning av protokoll fra 22. august 2018 

Protokollen ble godkjent 
 

112/18 Sponsorsamarbeid Patrik Godske   
Patrik Godkse i Sponsorsukess la frem sin plan for salg av vantreklame for 
klubben. 
Vantene selges for Kr. 5000,- + trykking og han tar 50% andel av salget. 
Klubben har mulighet til å selge egne vant og få full fortjeneste for dette. 
Styret mener dette er en god ide da vi i dag ikke har noen som jobber 
med dette i klubben.  Så alt salg vil være et pluss for oss inntektsmessig. 

 

113/18 Face-Off Cup  Oppsummering 
Det har kommet inn innspill til arrangementet som vil tas hensyn til for 
neste år.  Det ble snakket om å flytte cupen til helgen før Plankecup i 
Fredrikstad da det er vanskelig å skaffe dommere.  Det ble og bestemt å 
øke honoraret til dommerne slik at det blir med attraktivt å dømme. 
Camilla kjøper inn ny pølsekoker, toastjern, vaffeljern og kjøkkenutstyr 
da mye av dette trengs å skiftes ut. 

 
 
 
 
 
Camilla 

114/18 Frivillighetskonferanse 27 oktober 
Klubben vil ikke ha egen stand men vil se på muligheten for å delta på 
møtene/konferansen. 
Vi vil heller informere og oppfordre lagene til å delta på Lysvandring som 
vil skje den 24 oktober.  Camilla sender ut info til lagledere. 
Idrettskonferanse 23. november 
Lars sender ut info til styret og de som har lyst kan melde seg på. 
Lars sender inn forslag fra klubben til Trenerprisen som skal deles ut på 
arrangementet. 
United World Games 2019 
Klubben ser ikke mulighet til å sende noen på dette arrangementet da vi 
ikke har økonomi til det. 

 
 
Camilla 
 
 
Lars 

115/18 Arrangement Norges Bandyforbund 
Asker har sendt søknad om å arrangere NM sluttspill våren 2019. 
Vi kommer og til å søke å arrangere Regionscup finalene våren 2019. 

 
 
Lars 

116/18 Minirunde 8 og 9 Desember 2018 planlegging 
Vi har medaljer liggende for arrangementet. Ansvarsområdene blir som 
tidligere arrangement.  Foreldrene til lagene våre som skal være med på 
minirunden vil stå for dugnadsinnsatsen denne helgen. 
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117/18 Klær trenere og lagledere 
Det har kommet inn ny henvendelse ang innkjøp av klær til 
trenere/lagledere. 
Klubben har brukt mye penger på overtrekksdressene, treningsskjorter til 
lagledere og trenere.  At noen ikke er helt fornøyd med klærne må man 
se på neste gang man skal bytte ut.  Men foreløpig har vi så mye klær på 
lager at det å bytte er ikke aktuelt. 
Lars skriver en mail til trenere og lagledere og forklarer situasjonen og 
samtidig ber om at man har på seg de utleverte klærne når man 
representerer klubben på kamper.  Vi ønsker en helhetlig profilering av 
klubben i alle sammenhenger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lars 

118/18 Vindhette til mikrofon 
Dette vil bli sett på når vi evt får satt opp nytt lydanlegg i hallen 

 

119/18 Ungdomsløft i Akershus Idrettskrets 
Tonje vil se på denne saken og innhente ytterligere informasjon og da 
sende dette ut til ungdommene i aktuelle lag 

 
 
Tonje 

   
   
120/18 Evt saker/info 

Søknader Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen 
Det er sendt søknader til Gjensidigestiftelsen på nytt lydanlegg i hallen. 
Sparebankstiftelsen har fått søknad i forhold til å bygge om kjøkkenet og 
skolering/kursing av trenere og å leie inn eksterne trenere til 
søndagstreningene 
Dugnad 
Dugnaden er gjennomført og vi har fått gjort det som var ønsket. 
I forhold til dorulldugnaden vi pleier ha på høsten så forsøker vi en ny vri 
på dette i år.  Vi kutter ut salget og Lars lager en mail til alle medlemmer 
og forklarer hvorfor og samtidig be om et tilskudd til klubben på Kr. 250,- 
som erstatning for dette.  Det er for tiden masse dugnader med doruller i 
området og vi tror det vil bli negativt hvis vi kommer i tillegg til alle 
andre.  Så derfor satser vi på at folk heller gir et mindre bidrag til klubben 
for å slippe arbeidet. 
Foto Expressen 
Det er ønske om å få de yngste lagene på fotografering den 30 oktober 
slik at det ikke kolliderer med Halloween.  Anne deler ut kontaktskjema 
for fotografering til alle lagledere slik at du er ferdig utfylt til 
fotograferingen gjennomføres. 
Asker IBK Vettregruppa 
Det ble informert om oppstart av ny gruppe på Vettre skole som er en 
del av klubben 
Overgang Espen Due-Andresen 
Styret bestemte å gi midlertidig overgang for Espen Due-Andresen til 
Sunde IBK. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
Eskild 
 
 
 
 
 
Lars 

 


