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Protokoll fra årsmøte 2021 for Asker innebandy Klubb 
 
Tid: Onsdag 22 april 2021 kl. 19.00 
Gjennomført på digital plattform 
 

Saksnr: Sak 
1 Godkjenning av de stemmeberettigede: 

Det var møtt frem 13 stemmeberettigede ved møtets start, og 15 med møtets slutt. 
2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

Godkjent uten kommentarer 
 

3 Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 
Dirigent: Lars Arnevig 
Referent: Henrik Hartmann 
 
Underskrive protokollen:  
Eskild K. Nordby og Ellisabeth Westersund 
 

4 Årsberetning 2020 
Årsberetningen var sendt ut i forkant, og ble på møte opplest og gjennomgått. Ingen 
hadde kommentarer til årsberetningen, og godkjent som den stod. 
Årsberetningen ble godkjent. 
Årsberetning sportslig var sendt ut i forkant, og ble på møte opplest og gjennomgått. 
Ingen hadde kommentarer til årsberetningen, og godkjent som den stod. 
 

5 Regnskap 2020 
Regnskap for 2020 ble lagt frem og gjennomgått gjennom gått. Det var budsjettert med 
ca minus 15000, og vi endte med et overskudd på ca 122 000 
Ingen spørsmål eller kommentarer til dette. Regnskap godkjent som fremlagt. 
 
Kontrollkomiteens årsberetning ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer. 
  

6 Innkomne forslag / saker 
Ingen innkomne forslag/saker 
 

7 Fastsettelse av medlemskontingent 
Styret foreslo å beholde medlemskontingenten uforandret på 200kr. 
Dette ble godkjent av årsmøtet. 
Styret gitt mandat til å kunne justere treningsavgiftene 

8 Budsjett 2021 
Budsjetteres med et underskudd på ca kr 103 000.  
 
Med tilskudd på 110 000 gjennom midler fra AIR på 70 000 og krisepakke 3 på 40 
000styres det mot et positivt budsjett med ca 7000 kroner i overskudd. 
 
Det er fortsatt usikkerhet rundt tildeling av minirunder og aktivitetsrunder sesongen 
2021/2022 gjør det vanskelig å budsjettere inntektene mer nøyaktig. 
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Klubben har god økonomi. Det er ikke noe mål å opparbeide midler, men å ha en sunn 
drift med en nødvendig buffer. 
 
Budsjett forslaget ble godkjent og vedtatt av årsmøtet uten kommentarer.   
 

9 Valg Styret 
Viser til valgkomiteens innstilling: 
 
Valgkomiteen foreslår følgende styre: 

Leder: Tonje Asmyhr Ikke på valg, 1 år igjen 
Nest leder:   
Sekretær: Henrik Hartmann På valg, 2 år igjen 
Styremedlem: Jens Kristian Haug Ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem: Trygve Ulset På valg - 2 år 
Varamedlem: Ahsif Ahamed Ikke på valg, 1 år igjen 
Varamedlem: Jan Emil Gudem På valg - 2 år 

 
Alle på valg ble valgt uten kommentarer. Øvrige fortsetter i roller som oppsatt. Klubben 
har ikke en nestleder, og styret vil jobbe med å få på plass en som kan ivareta oppgaven. 
 
Valgkomiteen foreslår følgende kontrollkomite: 

Leder: Øystein Aultun På valg - 2 år 
Medlem: Randi Haug På valg - 2 år 

 
Begge valgt uten kommentarer. 
 
Det er ikke foreslått noen til valgkomiteen. Styret må i løpet av året finne noen som kan 
ta denne funksjonen. 
 

 Vi vil takke avgåtte styremedlemmer og valgkomiteen for den gode jobben de har gjort 
for klubben i en årrekke.  
Samtidig håper vi på at nye krefter vil melde seg og bidra til gode arbeidet som Asker IBK 
gjør for medlemmene sine. 
 
Møte avsluttet 1945 

 
 
 
 
 
_____________________   _______________________ 
Eskild K. Nordby   Elisabeth Westersund 
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