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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB 
onsdag 7. april 2021 kl 1930 på VTC 
Tilstede: Tonje Asmyhr, Henrik Hartmann, Jens Kristian Haug, Trygve Ulset 
 
Innkalt agenda: 
- Konstituering 
- Søknad til OABR (arrangementer) 
- Representasjon i div årsmøter. 
- Politiattester 
- Økonomi 
- Evt. sport 
- Evt. Søknad om penger fra G06 
 
 
 

Saksnr. Sak Ansvar 

11/21 Konstituering: 
- Nestleder: Henrik 
- Økonomi: Jens 
- Medlem: Trygve 
- Politiattest: Jens 
 
Viktig for styret å få supplert med flere fra august, fortsatt aktuelt 
med økonomisk kompetanse. Samtidig med å få satt en valgkomite.  

 
 
 
 
Tonje 

12/21 OABR 
Søker minirunder ikke regionscupfinaler 
  

 
Tonje 

13/21 Tonje går på AIR årsmøte 13. april 
Avgjørelse når innkalling kommer. OABR  

Tonje 

14/21 Politiattester 
Jens fortsetter søken etter de siste 4-5 er stort sett i kontakt.  
Nye i styret må søke politiattest  

Jens 

15/21 Utbetalinger honorarer for sesongen 20/21 er stort sett ferdig. 
Penger inn i forbindelse med momskompensasjon på ca 9000 kr 
Hall leie må følges med på og følges opp  

Jens/Camilla 

16/21 Evt. Sport 
- Sportslig utvalg har ansvaret for påmelding av serielag. 
- Søke treningstid, Asker kommune. 
- Hvordan er det med kontakt med hallansvarlig i kommunen? 

Er det praktisk at sportslig har det? 
- Til neste møte ønskes oppdatering om: trener lagleder kabal, 

treningstider. 
- Ikke gi lovnader om penger til tiltak hos lag uten at det søkes 

på forhånd. 
- Vi har midler fra Asker kommune som skal brukes på 

sportslige tiltak. Utfordre sportslig utvalg på bruk som 
hensyntar rekrutering og utvikling av spillere og trenere  

Henrik 
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17/21 G06  
Vedtak: 6000 innvilges til gjennomført tiltak for kompetanseheving 
og motivasjonsøkende trening fra ekstern  

Jens 

 
Neste styremøte 
Mai: 11. mai kl 19:00 
Juni: 14. juni 19:00 

- oppgaver arrangement og kiosk 
- satsing/rekruttering videre (Muligheter i nye Asker) 

 

 
 
Tonje Asmyhr 
referent 
 


