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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Tirsdag 15.9.2020 kl 1800 i Heggedalshallen 
Tilstede: Tonje Asmyhr, Camilla Ringstad, Henrik Hartmann, Jens Kristian Haug, Lars Arnevig, Ahsif 
Ahamed, Eva Sandbakk 
 
Innkalt agenda: 
- minirunde 
- rutiner i hall (med oppdatering for covid-19) 
- økonomi 
- politiattest 
- sponsor 
- info fra sportslig utvalg 
 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 
37/20 Rutiner i hall (med oppdatering for covid-19): 

 Det må etableres gode rutiner som ivaretar smittevern på en god 
måte. Det må utarbeides rutinebeskrivelse for lag som får ansvar. 

 Kiosk kan holdes åpen med fokus på antall inne i lokalet. 
Hjemmebakst erstattes med ferdigprodukter som pakkes inn 
  

 
Lars 

38/20 Minirunde: 
 Foreløpig ikke kommet noen konkrete føringer knyttet til 

gjennomføring. Virker vanskelig å gjennomføre innenfor de 
generelle retningslinjene. Tonje kontakter krets for avklaring.  

 Vi kontakter BMIL for å høre hvordan de ser på avvikling av 
minirunde 

 

Tonje 
 
 
 
Camilla 

39/20 Økonomi. Camilla orienterte: 
 Faktura utsendt gjennom Min Idrett. Nytt system fungerer bra og 

er effektivt, oversiktlig og pålitelig. 
 Klubben har god likviditet 
 Går i underskudd i år. Skyldes splitt av medlemsavgift og bortfall av 

inntekter pga Covid 

Info 
 

40/20 Politiattest 
 Oversikt fremskaffet. Noen med mangler. Følges opp gjennom 

fellesmail med info til de som mangler 

Jens Christian 

41/20 Info fra sportslig utvalg ved Eskild 
 Overordnet er de fleste posisjoner på plass på alle lag (trenere og 

lagledere) 
 A lag fortsatt ikke i trening. Treningstid fordelt på andre lag 
 Keeper tilbud sendt ut. Klubben dekker utgiften. 

Info 

42/20 Sponsor: 
 Camilla fremskaffet oversikt som må vaskes og følges opp 
 Kontakter firmaer med utgående avtaler og tilbyr 50 % på 

resignering av avtaler 

Henrik 
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 Drakter: Siste avdrag betales nå og er gjeldene ut 2021. 4 av 5 
gjeldene betaler. 
 

 Neste møte 20.10  
 
 
Henrik Hartmann, referent 


