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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Tirsdag 20.10.2020 kl 1800 på Hovedgården skole 
Til stede: Tonje Asmyhr, Camilla Ringstad, Henrik Hartmann, Jens Kristian Haug, Ahsif Ahamed, Eva 
Sandbakk 
Ikke til stede: Lars Arnevig 
 
 
Innkalt agenda: 
1) Rapport fra diverse arrangement i hallen (smittevern, økonomi) 
2) Rapport fra sport 
3) Økonomi 
4) Sponsor 
5) Dugnad (kiosk, vant, dorull) 
6) Politiattest  
7) Fremtid 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 
43/20 Mini og aktivitetsrunde gjennomført: 

 Et smittetilfelle med påfølgende karantene en del spillere på 
minirunden. Gode rutiner og adskillelse gjør at det ikke blir mange 
i karantene. 

 Dårlig inntjening, gjør at arrangementene går i 0. 
 Infoskriv utarbeidet og skal sendes alle lag som kommer til hallen 

av lagledere.  

Info alle 
 

44/20 Status sport: 
 G12 lag har trukket seg fra seriespill 
 A laget har ikke treningen. Seriespill fortsatt ikke oppstart. 
 Info om brev fra krets som gjelder feil bruk av spillere på G15 

 

Infofra 
sportslig 
utvalg v/ Eskild 

45/20 Økonomi: 
 Fortsatt god økonomi 
 Medlems og treningsavgift sendt ut 

Info fra Camilla 

46/20 Sponsor: 
 Oversikt utarbeidet 
 Ingen nye sponsorer 
 Kontakt de som har vantreklame som har gått ut 

Henrik 

47/20 Dugnad (kiosk, vant, dorull) 
 Salgsdugnad: 65 familier bestilt. Utlevering tirsdag 27.10 
 Kioskdugnad: Lag med kamp må ta inngangspenger, vaske 

garderober etter kamp. Det oppfordres til at lag har åpen kiosk 
med enkelt utvalg. 

  

Camilla 

48/20 Politiattest  
 I prosess. Fortsatt noen som ikke har. Alle varslet og bedt om å 

søke.  
 

Jens Kristian 



  
Asker Innebandyklubb  
Postboks 6  
1389 Heggedal 
Org nr: 994862006  

askeribk.no 
post@askerikb.no 

 

49/20 Fremtid 
 Hva skjer i sportslig utvalg og styret? Det vil bli noen 

avganger i styret og sportslig utvalg. Valgkomiteen må 
informeres. 

 

Tonje 

   
 Neste møte 24.11 kl 1800. Sted avklares.  

 
 
Henrik Hartmann, referent 


