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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I   
ASKER INNEBANDY KLUBB  
Tirsdag 11.5.21 kl 19 på Meet 
Tilstede: Tonje Asmyhr, Jan Emil Gudem, Jens Kristian Haug, Trygve Ulseth, Henrik Hartmann 
 
Innkalt agenda:  
1) Infosaker (oppdatering fra sist møte og evt fra sport) 
2) Tanker etter kurs i styrearbeid: Hva må eller bør vi ta tak i? 
3) Oppgavefordeling i styret. Kioskansvarlig, arrangement ansvarlig og informasjon/nett ansvar. 
4) Vedtak om signeringsfullmakt 
5) Representasjon årsmøter: OABR og innebandyseksjonen i forbundet 
6) Rekruttering (både frivillige og nye spillere) 
8) Eventuelt. 
9) Gjøre til neste gang: - Kommunikasjon ut (protokoller, regler, ansvarlige) 
                                          - iZettle i hallen 
                                          - sende kopi av vedtak om signering til Brreg 
                                          - søke om politiattest (hvis du ikke allerede har gjort det)  
                                          - kommunikasjon med sportslig 
 
Saks nr Sak Ansvar 
18/21 Roller i klubben som må besettes(3): 

 Kioskansvarlig,  
 Hjemmeside/ FB ansvarlig 
 Arrangement 
 Dugnadsansvarlig 
 Valgkomite 

 
Roller diskuteres og besettes på et senere tidspunkt 
og tas opp på møte etter sommeren 
 

Gudem hjemmeside/fb 
ansvarlig 

19/21 iZettle i hallen. Betalingsløsningen er dyr ved høy 
omsetning, og alternativer må vurderes og diskuteres. 
Tas på et senere møte. 

 

20/21 Info fra leder (1) 
 Deltatt årsmøte i Asker idrettsråd 
 Påmeldt minirunder for neste sesong. Generell 

søknad om halleie sendt for alle minirunder 
som er søkt. 

 Treningsrom oppgradert. Nytt gulv lagt på 
dugnad og nytt utstyr kommer i juni. 

 Nytt musikkanlegg montert i hallen 
 Sportslig utvalg informerer på neste møte 
 Leder nestleder vært på kurs i styrearbeid. 
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Oppfølgning av leder/ nestleder til høsten i 
forhold til punkt 2 på saksliste 

 
21/21 Vedtak om signeringsfullmakt (4): 

 Det ble enstemmig vedtatt og endre Asker 
Innebandyklubb sine signaturbestemmelser til: 
Styrets leder og nestleder har signatur i 
felleskap 

 

22/21 Representasjon årsmøter (5): OABR og 
innebandyseksjonen i forbundet. 

 Årsmøte OABR: Nestleder deltar 
 Årsmøte innebandyseksjonen i forbundet: 

Ingen deltar 

 

23/21 Rekruttering. Både frivillige og nye spillere (6): 
 Sportslig utvalg inviteres til å redegjøre for hva 

som er gjort i klubben tidligere knyttet til 
rekrutering 

 Undersøker idretts SFO i kommunen og 
muligheter for å ta inn innebandy i 
aktivitetsplanen  

 

2421 Klubbens regler knyttet til mobbing, trakassering 
harmoniseres med kretsens regler. Oppfølgning av sak 
fra februar 

Henrik/ Jan Emil 

 Ingen saker til eventuelt. Neste møte 14.6 kl 19 på 
Meet. 
 

 

 
 
Henrik Hartmann 
referent 
 


