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Protokoll fra årsmøte i for Asker innebandy Klubb 
 
Tid: Onsdag 20 mars 2019   kl. 19.00 
 

Saksnr: Sak 
1 Godkjenning av de stemmeberettigede: 

Det var møtt frem 15 stemmeberettigede. 
2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

Godkjent uten kommentarer 
3 Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 

Dirigent: Lars Arnevig 
Referent: Camilla Ringstad 
Underskrive protokollen: Elisabeth Westersund og Eskild Nordby 

4 Årsberetning 2018 
Årsberetningen ble gjennomgått og det kom ikke inn noen kommentarer. 
Årsberetningen ble godkjent. 

5 Regnskap 2018 
Regnskap for 2018 ble gjennomgått. 
Revisors beretning ble lest og godkjent 
 
Styrehonorarene er følgende 
Leder: 5000 kr 
Styremedlemmer: 3000 kr  

6 Innkomne forslag / saker 
Dugnader: 
1 – Salva eller dorull dugnad 
2 – Frivillig innbetaling, økes til 350 kr 
 
Styret skal se på dette videre, det kom innspill både for og mot begge forslagene. 
 
Inngangspenger: 
Den som har kioskvakt har ansvar for inngangspenger. Inngangspengene går til klubben 
mens kioskinntektene går til lagkassene. 
 
Mulighet til å kjøpe sesongkort. Styret setter en pris for dette. 
Barn under 16 år er gratis. 
 
Innføring av inngangspenger ble godkjent av årsmøtet. 
 

7 Fastsettelse av medlemskontingent 
Styret foreslo å beholde medlemskontingenten uforandret på 200kr. 
Dette ble godkjent av årsmøtet. 

8 Budsjett 2019 
Det viser et underskudd på Kr. 78 500,- i forbindelse med satsingen på 1 divisjon og økt 
tilskudd til de enkelte lagene. Det ble påpekt at det ikke kan legges opp til underskudd 
flere år fremover. 
 
Budsjett forslaget ble godkjent av årsmøtet.   



9 Valg Styret 
Leder: ingen kandidat 
Nestleder: Ikke besatt sist år (1 år igjen)- styret konstituerer et av styremedlemmene 
Styremedlem: Anne Grøstad - ikke på valg (1 år igjen) 
Styremedlem: Tonje Huseby- ikke på valg (1 år igjen) (kiosk ansvarlig) 

Styremedlem : Camilla Ringstad - gjenvalgt for 2 år (medlem og kasserer) 
Styremedlem : Henrik Hartmann - ny valgt for 2 år 
Ungdoms representant: Sigurd Tjelle -ikke på valg (1 år igjen) 
Vara : Eva Sandbakk - ny valgt for 2 år 

Revisor: 

Øystein Aultun - gjenvalgt for 2 år 
Randi Haug - ikke på valg (1 år igjen) 

Valg Valgkomite: 
Leder: ingen kandidat 
Medlem: Joakim A Karlsen 
Medlem: ingen kandidat 

Det blir kalt inn til ekstraordinært årsmøte i løpet av kort tid for å finne kandidater til 
ledige plasser i styret og valgkomiteen. Alle har ansvar for å hjelpe til med å finne ny 
leder og representanter i valgkomiteen 

Vi vil takke avgåtte styremedlemmer og valgkomiteen for den gode jobben de har gjort 
for klubben. 
Samtidig håper vi på at nye krefter vil melde seg og bidra til gode arbeidet som Asker IBK 
gjør for medlemmene sine. 
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