
 

 

 

Tilstede: Eirik, Henrik, Heidi, Roger og Cathrine 
Ikke tilstede: Anne og Tom Alexander 

Sak 1: Arrangementskomité 
Aktivitetsserien er 9.3. Det ser ut til at det har kommet endringer i den orginale kampoppsettet. 
Mail har blitt sendt til Kari Norum for å høre når vi har hallen, samt hva vi evt. kan gjøre for å få 
avviklet med det kampoppsettet som foreligger nå. 
 
Første møte for arrangementskomiteen blir 24.2 med følgende agenda: 

1. Intro v/Kristian Johannessen – om oppgaven og arbeidet 
2. (Samtidig med 1): Alle skriver telefonnr. og e-post slik at Cathrine får laget en mailliste. 
3. Brainstorming og fordeling av oppgaver. 

Handling/vedtak 
Arbeidsfordeling 9.3: H1 får en del kakevakter i tillegg til de siste vaktene i sekretariatet. Toro er 
godkjent som kake, så det er ikke store jobben. Ellers kjører vi stort sett foreldre i kiosk/inngang. Vi 
tar 30 kr. i inngangspenger. I tillegg har vi fått lov til å reklamere for vår egen kiosk, så vi henger opp 
STORE skilt overalt om at det er innebandy i Skihalen. 
 

Sak 2: Lavterskel 
Heidi har gjort en kjempejobb i forhold til å spre flyere for å reklamere for turneringen. Dessverre 
ble det ingen påmelding. Ikke en gang en respons fra våre egne gutter. 

Handling/vedtak 
Lavterskelturneringa er avlyst for denne gang. 
 

Sak 3: Årsmøte 
1. Budsjett: Et budsjettforslag er klart for fremlegging på årsmøtet. 
2. Forslag fra styret: 

a. Langtidsplanen utsettes til neste år. Det vil ta for lang tid å forberede den slik at den 
passer til virksomhetsplanen slik den foreligger. Langtidsplanen vil derfor legges 
frem neste årsmøte. 

b. Etablering av komiteer: Styret foreslår at det opprettes diverse komiteer for å bedre 
arbeidsfordelingen i klubben. Disse komiteene vil alle ledes av en representant fra 
styret. Komiteene vil bestå av minst én representant fra hvert lag, og det vil være 
obligatorisk deltakelse for alle seniorspillere.  
 
Komiteene vil være som følger: 
- Arrangement (allerede opprettet, ledes av Cathrine Slettum) 
- Rekruttering 
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- Sponsor/Økonomi 
- Markedsføring (ansvar for klubbeffekter, hjemmeside, ØB) 
 
Komiteene vil møtes et par ganger i året med agenda satt av styret. Komiteene 
rapporterer til styret via lederen og til årsmøtet via årsberetning. 

c. Årsberetninger skal skrives fra styret og alle grupper (inkl trenere og dommere). 

Handling/vedtak 
Årsberetninger skrives av lagledere for gruppene. Ellers skriver Kristian for styret og dommere. Eirik 
og Henrik skriver for trenere 
 
Utføres av: Lagledere, Kristian, Eirik og Henrik 
Frist: 2.3.2014 

 

Sak 4: Eventuelt 
1. Vi ønsker å slutte å bruke regnskapsprogrammet Mamut. Kristian spør hva de andre lagene i 

Alliansen bruker på neste styremøte der som er 5.3. 
2. Samarbeid med Ski IL Fotball: Henrik ble kontaktet av sportslig leder. Han ønsker å ha 

samarbeid mellom alle idrettene. Eirik blir involvert når den prosessen starter. Vi er selvsagt 
veldig for dette forslaget. 

3. Hjemmesideløsning: Alliansen er i sitt siste år med den aldrende Klubben Online løsningen vi 
har i dag. Kristian skal undersøke alternativer til sommeren slik at en ny hjemmesideløsning 
kan lanseres tidlig neste sesong. 

4. Rent idrettslag: Vi fikk ikke deltatt på møtet da ingen i styret hadde anledning. Heidi har 
undersøkt litt på egenhånd og funnet ut hva det går ut på. Det er et veldig trinnvis arbeid, 
en prosess som minner mye om klubbutviklingen. Styret har ikke kapasitet til å ta på seg 
enda et prosjekt på det nåværende tidspunkt, men det kan hende vi setter ned en komité 
som kan gjøre dette arbeidet neste år. Først og fremst nå er fokuset på å opprette de 4 nye 
komiteene på årsmøtet. 

5. Fundride. Bare Lars Peder som har brukt til nå, og han har fått inn 16€. Får vi i gang flere 
med dette, kan vi faktisk tjene en god del penger. Vi ønsker derfor å høre med Lars Peder 
om han kan presentere dette på årsmøtet. 

 


