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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Mandag 14. okt  kl 1900 i Heggedalshallen  
Tilstede: Anne Grøstad, Camilla Ringstad, Henrik Hartmann, Ellen Smestad, Eva-Helen Sandbakk 
(fra 1845) 
Frafall: Sigurd Tjelle Tonje Husby, 
 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 

66/19 Godkjenning av protokoll fra 17/9. Feil i saksnr : Godkjenning av protokoll 
sak nr 54/19  

Henrik 

67/19 Status rapporter og søknader 

• Aktivitetsmidler. Det er søkt midler til trenerkurs og samling 
for lagene til Asker idrettsråd 

• Driftsstøtte søkt til Asker kommune 

• Ønske om å søke oppgradering av styrkerom og lydanlegg til 
idrettsrådet 

Infosak 

68/19 Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet 23/10 (valg – 2 repr.) 

• Interessenter melder ifra til Anne for evt å få med seg 
fullmakt fra klubben 

Infosak 
Alle 

69/19 Samspillskonferansen 22/11 (3 delt 11-16-20) 

• Drøftet og vurdert deltakelse 
 

Camilla  

70/19 Spillerlisenser for utøvere født 2008/09 

• Belastes den enkelte utøver og genereres på samme måte 
som ordinære lisenser. 

Beslutning 
Alle 

71/19 Behandling av styresaker som hovedregel på styremøter. 

• Hovedregel er at saker legges frem, diskuteres og avgjøres på 
styremøtene 

• Arbeidende styre krever at det tas beslutninger mellom 
møter, men det bør begrenset 
 

Beslutning 
Alle 

72/19 Kun Vipps eller bankkort 

• Asker IBK går for å fase ut kontanter ved bruk av Vips og 
bankkort.  

• Bruk av kontanter avvikles når kontantløse løsninger er på 
plass 

Beslutning 
Alle 

73/19 G 19 NM sluttspill –  

• Asker IBK fått arrangement. 

• Haller reservert. Nesøya og Landøya. 

• Ukjent antall lag ennå. Plangruppe må settes ned etter hvert. 
Camilla holder i det foreløpig 

 

Infosak 

74/19 NM senior Beslutning 
Alle 
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• Ikke aktuelt å søke pr i dag, men kan være en ambisjon i et 
lengre perspektiv 

75/19 Minirunde og Pureplay – innspill fra Tunet (det kommer mange saker 
fra forbundet med korte frister oa. Skal vi støtte Tunet i det åpne 
brevet til forbundet?) 

• Vi kontakter Tunet og hører om de har fått noe svar 

• Saken må følges opp. Først søke å avklare hva dette egentlig 
innebærer for Asker IBK.  

• Avventer videre behandling 

Beslutning/ 
info 
 
Anne 

76/19 Bruktmarked 

• Innspill om dette er noe vi skal engasjere oss i 

• Oppretter en undergruppe på Facebook i Asker IBK som går 
på kjøp og salg 

Beslutning 
 
Camilla/ Eskil 

77/19 Dugnad  

• Mail om dugnad gått ut til medlemmene vedrørende toalett 
og tørkeruller.Levering og utlevering 18.11 
 

• Minirunde 16-17.19. Arrangement administreres av styret 
 
 

Infosak 
 
Camilla/ alle 
Tonje kiosk 

78/19 Forespørsel fra SIF om å bidra med innebandy på deres treninger 
knyttet opp mot all idretten i klubben 

• Ikke kapasitet til å følge opp 

Beslutning 
 

79/19 Tyveri fra garderobene i hallen 

• Har vært etpar tilfeller 

• Kontakter kommunen i forhold til muligheter for 
videoovervåking. 

Infosak 
 
Camilla 

80/19 Kjøkken 

• Følges opp med møte i kommunen 16.10 

• Prøver å få gjennomføre dette 1-3.11 

• Dugnadsbasert  

Infosak 
 
Camilla 

81/19 Fun Friday – må annonseres (i AIA appen og på ungdomsskolen/på 
dør i hallen – en uke før) 

• Info og diskusjon om gjennomføring. Ingen endringer 

Infosak 

82/19 Gjennomgang økonomi 

• Resultat og balanserapport lagt frem. 

• Totalt sett ser det ut som klubben vil gå med overskudd i 
2019 
 

Infosak 

83/19 Rekruttering av dommere 

• Styret er tilfredse med nyrekrutteringen av dommere  

• Dommere får refundert utgifter til dommerutstyr og som 
inkluderer et par hallsko. 

Beslutning 
Alle 

84/19 Strøm og telefonavtale via medlemsmasse 

• Problemer å håndtere i forhold til personvernhåndtering 

• Ikke ønsket i klubben 

Beslutning 
Alle 



  

Asker Innebandyklubb  
Postboks 6  
1389 Heggedal 
Org nr: 994862006  

askeribk.no 
post@askerikb.no 

 

 

85/19 Sesongkort. Retningslinjer og føringer 

• Spillende medlemmer på lag under senior nivå får sesongkort 

• Trenere/ lagledere får også sesongkort 

Beslutning 
Alle 

86/19 Søknad fra 2002 om økonomisk støtte til NM deltakelse 
 

• Viser til søknad 

• Styret mener det er riktig at NM delfinansieres men ser seg 
ikke i stand til å fullfinansiere deltakelse som søkt om 

• Spillere betaler en egenandel på 1500 på reise og opphold. 
Klubben finansierer opptil 18 spillere og opptil 3 lagledere. 
Lagledere får dekket fly og hotell fullt ut. 

• Laget må bekoste kost og øvrige utgifter selv.  

• Styret anser beslutningen som veiledende for andre søkere 

• 2002 informeres om ovennevnte 
 

Beslutning 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik 

 Dato for neste styremøte: Mandag 11.11 kl 1800  

 
 
Henrik Hartmann 
referent 
 

 
 


