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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Mandag 11. nov kl 1800 i Heggedalshallen  
Tilstede: Anne Grøstad, Camilla Ringstad, Henrik Hartmann, Ellen Smestad, Tonje Husby, Eva-Helen 
Sandbakk (fra 1910)  
Frafall: Sigurd Tjelle 
 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 

87/19 Godkjenning av protokoll fra 14.10. Henrik 

88/19 Tilbakemelding – Pureplay og Tunet 

• Tunet har ikke hørt noe 

• Styret forutsetter at vi blir underrettet hvis Pureplay skal ha en 
rolle under våre arrangementer 
 

Alle 

89/19 Samspillskonferansen 22/11 (3 delt 11-16-20) 

• Usikker på om noen kan møte 
 

 

Alle 

90/19 Nytt kjøkken i Heggedalshallen. Status. Andre behov på kjøkkenet? 

• Nye rutiner må innarbeides og ny instruks kommer 

• Ikke behov for nytt oppgjørsskjema. Samme betalingsrutiner som 
tidligere. Vips, iZettle og kontant 

• Arbeid er innenfor budsjett 

• Behov for ny kaffetrakter, besluttet kjøpt inn 

• Behov for div rekvisita til kjøkken 

• Vinduer skal folieres 
 

Tonje 
Camilla 
 
 
 
 

91/19 G 19 NM sluttspill –Nesøya/Landøya  

• Beskjed til lagene om å holde av helgen 24-26.jan.  
 

Oppgaver fordeles enkelte lag: 

• G13 Kake og opprigg fredag Landøya og Nesøya 

• G15 Vakter lørdag Landøya og nedrigg etter arrangement 

• G16 Vakter søndag Nesøya 

• G17 Vakter lørdag Nesøya 

• A lag sekreteriat hele helgen – Nedrigg rydding søndag Nesøya 

• Damelag – Kakebaking 
 
Oppgaver går videre til lagledere for organisering  

 

 

92/19 Minirunde 15—17. nov.  
 

• Kiosk – Ivaretaes av yngre lag etter fordeling 

• Opprigging fredag kveld. Styret 

• Dommere, sekretariat, speaker. A-lag ved Eskild 

• Utdeling av medaljer, rydding av garderober, toaletter tribuner 
mm. – Ivartaes av yngre lag 

 
 
Tonje,Ellen, 
Camilla 
Anne, Henrik 
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93/19 Dugnad 

• Utdeling av toalettpapir mandag 18.11 fra kl 1700 

• Faktura sendt ut 

• God oppslutning om dugnad 

 

Camilla 
Henrik 
Anne 

94/19 Kulturåret 2020 – fra idrettsrådet med muligheter for forskjellige 
arrangementer 

• Forslag om innebandyturnering for barneskolen foreslåes 

 

Anne 

95/19 Høringsrunde – eliteseriereglement fra forbundet -- ren utøver 

• Ren utøver – videreføres i klubben og informeres til lagledere for 
G15 og oppover 

• Vi kommer med innspill til høring gjennom regnskapsfører 

Anne 

96/19 Fun Friday 2020!?  - Forespørsel om samarbeid fra GUI 

• Vi inviterer for å høre hvilke tanker de har og om dette er en mulig 
samarbeidsarena 

 

Anne 

97/19 Årsfest - skal vi fortsette med det? 

• Videreføres 

• Alle se på datoer frem til neste møte 

• Sjekk ut lokale muligheter 
 

Henrik 

98/19 Drakter. Skal vi ha minimum lagerbeholdning? 

• Foreløpig tilstrekkelig antall 
Alle 

99/19 Økonomigjennomgang 

• Dugnad 

• Kjøkken 

• Minirunde 

• Treningsavgift 

• Momskompensasjon 

• Halleie 

• Likviditet 

• Styrer mot positive tall  

•  

Info 

 Evt 
Rekrutering av yngre spillere 

• Vanskelig å rekruttere til de yngste lagene. Vi bør ha en 
strategisk langsiktig tilnærming. Tas opp som eget punkt 
senere. 

 

 Dato for neste styremøte: Onsdag 11.12 kl 1900  

 
 
Henrik Hartmann 
referent 
 

 
 


