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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Onsdag 12.12 kl 1900 i Heggedalshallen  
Tilstede: Anne Grøstad, Camilla Ringstad, Henrik Hartmann, Ellen Smestad, Tonje Husby,  
Frafall: Sigurd Tjelle 
 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 

100/19 Godkjenning av protokoll fra 11.11 Henrik 

101/19 Drøfte dugnadsinnsatsen i klubben og fordeling 

• Lag skal fordeles på forskjellige arrangementer 

• Alle lag og utøvere skal bidra, på lik linje og tilnærmet lik 
belastning 

• Tydeligere info i forkant, lagleder må følge opp eget lag 

• Styret skal som utgangspunkt ikke dekke oppgaver i kiosken, men 
ha en støttefunksjon ved behov 
 

Asker 

102/19 NM G19 

• Diskusjon om vareutvalg og innkjøp 

• Må bestilles og kjøpes inn i forkant 

• Eskild organiserer sekretariat 

• Forespørsel om ballgutter må gå ut til aktuelle lag fra 07 og 
oppover 

Ellen 
Tonje 
 
 
Alle 

103/19 Lovendringer for idrettslag (vedtak og kunngjøring) 

• Enstemmig vedtatt  

• Lagt i Dropbox 

• Nye endringer kunngjøres til medlemmene via mail.  

 
 
Camilla 

104/19 Årsfest 

• Besluttet å prøve ut Bye & Beck som tilbyr kuvert til 3-350 kr pr 
hode.  

• Alternativ dato fredag 27.3 

 
Henrik 

105/19 Årsmøte: Dato, innkalling, oppgaver 

• Forslag onsdag 18.3 på Hovedgården skole 

• Innkalling senest en mnd i forkant 

• Årsrapport fra styret og sportslig utvalg må skrives 

 
 
 
Anne/Eskild 

106/19 Valgkomiteens mandat 

• Valgkomiteen må informeres om mandat og oppgaver, og 
informeres før jul 

• Tre i styret og styreleder på valg 

• Bør komme fra ulike lag, og det bør rekrutteres flere menn 

 
Camilla 

107/19 Samarbeid om Fun Friday 

• Anne vært i kontakt med Gui, som kan være interessert i å overta 
aktiviteten på fredager.  

• Besluttet at vi som klubb avvikler og ikke viderefører Fun Friday fra 
jul til sommer. Dårlig oppslutning og oppmøte. Vurderes evt å 
starte opp på et senere tidspunkt 
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108/19 Kjøpe inn Jaco jakker til lagledere 

• Utsetter til neste sesong, og vurderer sammen med neste års 
budsjett. Ikke noe akutt behov. 

 

109/19 Drift Heggedalshallen 

• Kontaktperson er Kristian Berg 

 

 

110/19 Kort budsjett info: 

• Styrer mot forventet budsjett 
 

 Dato for neste styremøte: Torsdag 6.2 kl 1900  

 
 
 
Henrik Hartmann 
referent 
 

 
 


