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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
 
Tirsdag 20.10.2020 kl 1800 på VTC 
Til stede: Tonje Asmyhr, Camilla Ringstad, Henrik Hartmann, Jens Kristian Haug, Eva Sandbakk, Lars 
Arnevig, Ahsif Ahamed.  
Sportslig utvalg ved Eskild Nordby deltok på sak 50/20 
 
Ikke til stede: 
 
 
Innkalt agenda: 
Sportslig, er det noe nytt? 
Fremtid i styret og utvalg i klubben. Sportslig utvalg 
Økonomi, herunder sponsor, dugnad og søknad for "koronastøtte" 
Korona – Siste føringer 
Infosaker: Asker idrettsråd, OABR 
Diverse: - Kan vi selve muffins på en alternativ måte?  
            - politiattester 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 
50/20 Ikke noe nytt. A lag vil kunne stille lag hvis serien starter opp. G06/ G19 

invitert eksterne trenere. 
Sportslig utvalg fremover: Ikke fått nye kandidater til verv, ikke jobbet 
aktivt med rekruttering. Utarbeider en liste over arbeidsoppgaver som 
sportslig utvalg skal ivareta og følger opp rekrutering. 
 
Politiattester: Følges opp med de som ikke har. 

Eskild 

51/20 Info ekstraordinært årsmøte: Budsjett og regnskap ble vedtatt etter noe 
diskusjon. Anstrengt samarbeid. 

Infosak Tonje 

52/20 Økonomi. Pr i dag et overskudd på ca 75 000 og styrer mot overskudd. Satt 
av midler til treningssamlinger/ kurs og treningsrom. 
191 betalende medlemmer. 
 
Besluttet å søke Korona midler for tap av inntekter. 
 
Midler satt av til oppgradering av treningsrom. Lars og Henrik kommer 
med forslag. 
 
 

Camilla 
 
 
 
Alle 
 
Lars/Henrik 

53/20 Korona – Oppdatering 
Lite nytt. Aktivitet prioriteres fremfor seriespill. 
Drøftet problematikk rundt trenere utenifra. Vurdert som OK hvis 
smittevernsregler holdes (2 meter og bruk av munnbind) 

Info Tonje 

54/20 Info OABR: 
Seniorspill avlyst. Årsmøte gjennomført 
 
Asker idrettsråd: 

Info Tonje 
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Avhold infomøte med klubber og politikere. Medlemstall opprettholdes 
hos de fleste. Tiltak fra kommunen fungerer greit. 
 
 
 

55/20 Diverse: 
Valgkomiteen bør aktiveres i forhold til rekrutering av nye 
styremedlemmer. Beslutning om hvem som ønsker gjenvalg legges frem på 
neste styremøte.  
 
 

 

 Neste møte 19.1 kl 1800.   
 
 
Henrik Hartmann, referent 


