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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Onsdag 11.8.2020 kl 1800 i Heggedalshallen 
Tilstede: Tonje Asmyhr, Camilla Ringstad, Henrik Hartmann, Jens Kristian Haug, Lars Arnevig, Eva Sandbakk. 
Frafall: Ahsif Ahamed 
 
Innkalt agenda: 
• Sponsorarbeid - oppfølgning 
• Kick Off - planlegging 
• Gjennomgang årshjul 
• Plan for styremøter 
• Gjennomgang av høstens aktiviteter 
• Dugnad 
• Jubileumsarrangement 
• Agenda til trener/ lagledermøte høsten 2020 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 
27/20 Covid – 19 og regler: 

 Uklare og forskjellige føringer og anbefalinger fra idrettsforbundet 
og kretsen. 

 Påvirker evt minirunder og seriespill 
 Beslutning at klubben forholder seg til hva eget forbund 

kommuniserer og setter av føringer. Vi forventer en avklaring 
nærmeste tid. 

 Avklare hvilke føringer som skal gjelde for trening i begynnelsen av 
sesongen, og informere lag i begynnelsen av uke 33 

 Smittesporing: Forberede system for registrering under kamper og 
arrangementer. 

 Kiosk må innrettes med tanke på smittevern 
  

Tonje 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla 

28/20 Kick Off – planlegging 
 Arrangementet avlyses 
 Lagledere får beskjed, og tilbud om inntil 1000 kroner for hvert lag 

for et eget arrangement 

Camilla 

29/20 Jubileumsarrangement 
 Avventer planlegging i forhold til smitteutvikling og tar opp saken 

når det er muligheter for gjennomføring 

Alle 

30/20 Gjennomgang årshjul 
 Gjennomgang av årshjul settes opp som fast agendapunkt 
 Økonomi settes opp som fast agendapunkt 
 Camilla har gjennomgått og oppdatert årshjulet i forhold til behov 
 Besluttet at vi ikke søker NM.  
  

Alle 

31/20 Sponsorarbeid 
 To aktører som arbeider for klubben. Roller må avklares 
 Oversikt over hvem som sponser klubben må oppdateres 

 

Henrik 

32/20 Gjennomgang av høstens aktiviteter Alle 
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 Foreløpig uavklart hva slags aktivitet nivå det blir utover trening. 
Utsettes i påvente av avklaringer 

 Lagledermøte gjennomføres i begynnelsen av september 
 Handledag forsøkes gjennomført i september 
  

 
 
 
Jens Kristian 

33/20 Dugnad 
 Dorulldugnad som i fjor. Dugnad.no benyttes. Settes i gang etter 

høstferien 

Camilla 

34/20 Agenda til trener/ lagledermøte høsten 2020 
 Gjennomføres og planlegges av sportslig utvalg 
 Noen fra styre møter og informerer om aktuelle saker 

o Kiosk 
o Dugnad 
o Arrangementer (Info om regionscup) 

 

Alle 

35/20 Politiattest 
 Alle trenere, lagledere og styre må ha 
 Må følges opp 

Jens Kristian 

36/20 Plan for styremøter 
 15.9, 20.10, 24.11, 5.1. 
 Møter gjennomføres kl 1800 i Heggedalshallen 

Alle 

 
 
Henrik Hartmann, referent 


