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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I 
ASKER INNEBANDY KLUBB 

 
Tirsdag 20.8.19 kl 1900 i Heggedalshallen  
 
Tilstede: Anne Grøstad, Camilla Ringstad, Eva-Helen Sandbakk, Tonje Husby, Henrik Hartmann 
Frafall: Sigurd Tjelle 
 
Innkalt saksliste: Se i bunn 
 

Saksnr. Sak Ansvar 

38/19 Godkjenning av  protokoll fra 23/06. Behandling: Godkjent 
 

Avsluttet 

39/19 Forbundsserieforum 28/08 (mer om kampanje for dommere). 
Behandling: Leder deltar hvis ingen andre viser interesse 
 

Anne 

40/19 Kjøkken: Camilla og Lars tar kontakt med kommunen i forhold til å få 
tillatelse til å utføre jobben. 40 000 er innvilget og avsatt til jobben. 
 

Camilla 

41/19 Fun Friday. Behandling: Muligheter til å kjøpe inn utstyr til også 
andre aktiviteter utover innebandy. Vurderes fortløpende av 
aktivitetsledere. Søknad om utstyr sendes styret for behandling. 
 

Alle 

42/19 Kontingent, forespørsel fra 04. Behandling: Styret åpner for en 
vurdering av treningsavgift, hvor utøver som ikke har anledning til å 
trene regelmessig kan søke om 50 % treningsavgift. Trener/ lagleder 
må sende en begrunnet søknad til styret.  
 
Fastsetting treningsavgift: Oppdatert og justert for noen.  Enighet i 
styret 
 

Anne  

43/19 Klubbshop: Behandling. Nye priser sendt trenere og lagledere. Nye 
strømper bestilt. Legges opp til å selge ut varelager til reduserte 
priser. 
 
Handlekveld med Norsk Bandysport i uke 41. Formidles lagene. 
 

Anne avtaler 
klubbkveld 
 
Camilla lager 
infoskriv til 
lagene 

44/19 Drakter: Behandling: Dagens drakter beholdes ut 2021 sesongen. 
 

Avsluttet 

45/19 Frister for søknader til Gjensidigestiftelsen 15.9 og 
Sparebankstiftelsen 1.sept. 
Behandling: Følger opp med tidligere styreleder i forhold til 
saksbehandling og hva vi kan søke om. Innspill: Lydanlegg, nytt 
treningsutstyr. 
 

Camilla 

46/19 Momskompensasjon - 15/8. Allerede søkt. 
 

Avsluttet 
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47/19 Høstens møte med lagledere og trenere onsdag 4/9 kl 19. 
(innhold - forventninger mellom lag og styre, kafe, minirunde mm.) 

● Dugnader. Kafevakt, A-lagskamper 
● Dommer kampanje 
● Ekstraordinært årsmøte 
● Info, forventninger og avklaring om styrets arbeid og 

funksjon 
● Kulturbygning i lagene. Garderobekultur. 
● Dugnad: NM og minirunde/ aktivitetsrunde. Organisering. 

Hva er ønskelig av fordeling 
● Hjertestarter/ førstehjelpskurs. Alle lag må delta 
● 30 års jubileum. Festkomite. 

 

Henrik følger 
opp 
førstehjelp 

48/19 Innkalling til ekstraordinært årsmøte 25.9 . Innkalling 14. dager før. 
 
 
 

 

49/19 Rapport om bruk av kommunale aktivitetsmidler 15/10 
Fordeles mellom sportslig utvalg og styret 
 

Anne 

50/19 Dato for neste styremøte 
● Tirsdag 17.9 kl 1900 

 

 

 
 
 

51/19 
52/19 
 
53/19 

Evt. 
● Kontakte kommunen i forhold til å ha en mulighet til å låse 

dørene i garderoben 
● Finansiering av trenere til G17 - sak utsatt til neste møte 
● Finansiering av NM i Stavanger for G17 - sak utsatt til neste 

møte 
● Askerdagene. Hvordan løses ? Hvem skal stå på stand. 

Hvordan organisere. 
     
  

 
 
 
 
 
 
Anne 

 Saker til neste møte: 
● Dugnad 
● Finansiering av trenere til G17 - sak utsatt til neste møte 
● Finansiering av NM i Stavanger for G17 - sak utsatt til neste 

møte 
● Status sportslig utvalg 
●  

 

 Møte slutt kl 2110  

 
 
 
Referent: Henrik Hartmann 
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Saksliste: 
● Saker til behandling: 
● Godkjenning av  protokoll fra 23/06 
● Forbundsserieforum 28/08 (mer om kampanje for dommere) 
● Kjøkken 
● Fun Friday (annonsering., aktiviteter, behov, nye midler) 
● Kontingent, forespørsel fra 04 
● Klubbshop 
● Drakter 
● Frister for søknader til Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen 15.sept. 
● Momskompensasjon - 15/8 
● Høstens møte med lagledere og trenere onsdag 4/9 
● (innhold - forventninger mellom lag og styre, kafe, minirunde mm.) 
● Innkalling til ekstraordinært årsmøte . frist?Formulering?   
● Rapport om bruk av kommunale aktivitetsmidler 15/10 
● Dato for neste styremøte 
● Evt. 

 
 


