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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Tirsdag 17. sep  kl 1900 i Heggedalshallen  
Tilstede: Tilstede: Anne Grøstad, Camilla Ringstad, Eva-Helen Sandbakk, Tonje Husby, Henrik 
Hartmann 
Frafall: Sigurd Tjelle 
 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 
54/19 Godkjennelse av protokoll fra 20.8. Behandling: Godkjent  Avsluttet 
51/19 Finansiering av trenere til G17 - sak utsatt til neste møte 

 Styret positive til å støtte etter søknad 
  

Vedtatt 

52/19 Finansiering av NM i Stavanger for G17 - sak utsatt til neste møte 
 Styret positive til å støtte etter søknad  

Vedtatt 

53/19 Status sportslig utvalg: 
 A lag: Brukt 118 000. 75 000 på trener, resterende på utstyr 

til noen spillere og lisens. Sportslig ser det bra ut. Tatt opp 
noen spillere fra egen junioravdeling. Har tre herrelag. Utgift 
på ca 15 000 på H3 som ikke var lagt inn i budsjett. Total ca 
42 spillere på herrenivå. 

 Ønsker å lage en ramme rundt kampene til A lager 
 Trenere og lagledere for nesten alle lag på plass. Damelaget 

mangler trener og har tynn stall. Ingen kjente utfordringer på 
lagene.  

 Sportslig utvalg: Et nytt medlem Siw Burmo (07/04) 
 Spillere fra A laget vil delta på noen av lagets treninger. 

Sportslig utvalg koordinerer aktiviteten.  
 

  

Avsluttet 

54/19 Innstramming i forhold til oppførsel mot dommere. Strammere 
praksis. Gjelder 1. div og elite. Alle lag informert 

Alle lag 

55/19 Idrettskonferansen – innspill til priser inne 20.okt. Info sendes styret 
i forhold til kandidater.  

Anne 

56/19 Kurs om prestasjonsutvikling 26.9 kl 1800. Info sendes trenere for 
evt påmelding.   

Anne 

57/19 Ekstraordinært årsmøte. Status på kandidater. Ingen kandidater så 
langt. Møtet gjennomføres uansett. Info sendes lagledere med 
påminnelse og om at det er viktig at alle lag er representert. Også 
behov for flere medlemmer til styret og en til valgkomiteen.  

Anne 

58/19 Dugnad. Besluttet gjennomført. Organiseres og påmelding via en 
egen hjemmeside. Bruker samme leverandør som tidligere. Doruller 
med muligheter for frikjøp. Premie til den som selger flest doruller.  

Camilla 

59/19 Vasking av medlemslister. Camilla har oversikt og følger opp  Camilla 
60/19 Kjøkken. Følges opp av Lars og Camilla  Camilla 
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61/19 Fun Friday – må annonseres gjennom app «AIA» (Aktiv I Asker) som 
forefinnes. Legges også ut på Fun Friday sine hjemmesider. 

Camilla 

62/19 Asker dagen 21.9. Droppes pga dårlig rekrutering og lite villighet til å 
stille på dugnad.  

Avsluttet 

63/19 Førstehjelpskurs. Gjennomføres senere i sesongen. Følges opp Henrik 
64/19 Søke om kommunale midler til frivillige (Frist 15/10). Camilla følger 

opp med søknad 
Camilla 

65/19 Evt 
 Medaljer til mini og aktivitetsrunder bestilles av Camilla 
 Sikkerhet i hallen. Håndballmål foran nødutgang, og ikke 

sikret. Spesielt denne gangen pga valg. Henrik følger opp 
med et utkast til lagledere.  

  

 

   
   
   
 Dato for neste styremøte: Mandag 14.10 kl 1900  

 
 
Henrik Hartmann 
referent 
 

 
 


