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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Mandag 9.3 kl 1900 i Heggedalshallen  
Tilstede: Anne Grøstad (på messenger), Camilla Ringstad, Henrik Hartmann, Ellen Smestad, Tonje 
Husby, Eva Sandbakk  
Frafall: Sigurd Tjelle 
 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 

12/20 Godkjenning av protokoll fra 6.2.20 

• Kommentar til 3/20. Styret bør ikke ta på seg jobben å kalle inn til 
dugnad men å fordele oppgaver og ansvar til lagledere. Styret kan 
støtte og bistå ved behov  

Henrik 

13/20 Årsfest for trenere og lagledere 

• 10 påmeldte. Påminnelse sendes. Minimum 15 deltakere for 
gjennomføring. 

Anne 

14/20 Styrkerommet  

• Forslag til tiltak: Gulv, matter, styrkeapparat for overkropp. 
Utsettes til neste gang og beslutte 

 

Anne 

15/20 Vold, og hvordan klubben forholder seg til det. 

• Diskusjon og noe uenighet i forhold til hvordan vi som klubb skal 
forholde oss. Beslutning: Klubben forholder seg til veileder og 
retningslinjer utgitt av NIF. Enkeltsaker må diskuteres fra gang til 
gang. 

• Info om retningslinjer formidles på årsmøte og distribueres i 
etterkant 

• Læring fra intern episode er at man er samkjørt i 
kommunikasjonen og at det avklares hvem som sier hva ifm saker 

Alle 

16/20 Drakter 

• Avtale går frem til 31.12.20. Nåværende drakter beholdes frem til 
det. 

• Vi bør ha like drakter på alle lag. Henger også sammen med 
hvordan vi tilnærmer oss sponsorer 

• For uklart beslutningsgrunnlag. Beslutning om drakter og 
tilnærming utsettes til høsten 

 

Alle 

17/20 Kontrollutvalgets merknader til regnskapet mm. 

• Revisorberetning gjennomgått og legges frem på årsmøte 

 

Alle 

18/20 Årsmøte info: 

• Innkalling sendt ut 

• Sportslig utvalg leverer årsberetning 

• Anne dirigent, Henrik referent 

• Utkast til årsberetning 2019 gjennomgått 

• Valgkomiteens kandidater til styret fremlagt. Innstilling sendes ut i 
forkant av årsmøte 

• Fullmakt til styret om å kunne fastsette kontigent og treningsavgift 

Anne 
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• Budsjett for 2020 

19/20 Saker til evt 

• Korona – Info sendes lagledere.  
Anne 

 Dato for neste styremøte: Fastsettes av nytt styre  

 
 
 
Henrik Hartmann 
referent 
 

 
 


