
 

 

 

 

 

Tilstede: Eirik, Henrik, Ann Kristine, Roger, Heidi, Kristian 

 

Sak 3: Oppstart komiteer  
Vi har slitt veldig med å få folk fra de aldersbestemte gruppene. Dette på tross av at vi har slått 

sammen mini med G10 og G12 med G14 i innhentingen av kandidater. Vi ønsker derfor å 

"avskrekke" ytterligere arbeidet komiteene innebærer. 

Handling/vedtak 
Det inviteres til et oppstartmøte for komiteene 12.11 klokka 20.30. Samtidig sendes det ut et brev 

med informasjon om komiteene. Listene med medlemmene går ut sammen med dette. 

Utføres av: Kristian 

Frist: ASAP 

Sak 2: Innføring i Trello  
Trello er et verktøy for prosjektplanlegging. Det passer ypperlig til planlegging og visualisering av 

klubbdriften. Hensikten er både å forenkle måten vi jobber på og å synliggjøre enda mer hva vi 

driver med. 

Handling/vedtak 
Trello innføres i driften av klubben i alle ledd. Både i komiteene og styret. Kristian har allerede laget 

noen boards - det må opprettes de som mangler. 

Utføres av: Kristian 

Frist: 1.11.2014 

Sak 1: Status økonomi  
Det er fortsatt noen som ikke har betalt treningsavgift, men det er ikke veldig mange. 

Kontobeholdningen er solid på 133.000 kr. Det er ingen utestående fordringer. 

Ski IL Innebandy 
Styremøte, Møterommet, 

Alliansehallen 
15.10.2014 

Sesongen 2014/2015 
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Sak 7: Foreningskonto DNB  
Vi ønsker å opprette en foreningskonto i DNB. Dette vil gi oss en konto som følger klubben 

istedenfor én enkelt person. For å få dette må klubbens leder søke på nettet. 

Handling/vedtak 
Vi søker om å opprette foreningskonto. 

Utføres av: Kristian 

Frist: ASAP 

Sak 6: Kiwi som hovedsponsor  

Handling/vedtak 
Styret i Ski IL Innebandy vedtar med dette at Kiwi Finstad blir hovedsponsor med sitt bidrag på kr. 

5000 i form av varer. Styret er inneforstått med de forpliktelser dette medfører for klubben i form 

av promotering av hovedsponsoren. 

Sak 5: Ung i Ski 
Tom Alexander skaffer speedshooter. Vi kjører samme opplegg som i fjor. Det trengs ca 5 personer 

til å holde oppsyn. 

Utføres av: Kristian tar hovedoppsyn. 

Frist: 24.10.2014 

Sak 4: Skap i vantboden  
Vi trenger lagringsplass. Derfor ønsker vi å be om samme type skap som håndballen har nede i 

hallen. 

Handling/vedtak 
Vi sender en anmodning til Kari Norum om å få skap. Om vi må betale for di selv og/eller sette de 

sammen selv, gjør vi det. Vi ber om to skapmoduler á fire skap, altså åtte skap totalt. 

Utføres av: Kristian 

Frist: 20.10.2014 



Sak 8d: Eventuelt: Politiattest 
Teksten på hjemmesiden trenger å friskes opp litt. Samtidig må alle lagledere og trenere ha ny 

attest. 

Utføres av: Heidi 

Frist: Før jul 

Sak 8c: Eventuelt: Velkommen til innebandy   
Det er ikke veldig mange påmeldte. Hvis ikke det blir nok påmeldt, avlyses kurset. 

Handling/vedtak 
En ny purring må sendes ut. 

Sak 8b: Eventuelt: Klubbkassa 
Vi har pr. nå en relativt stor kontantbeholdning. Dette er noe vi ikke lenger behøver, da de eneste 

gangene vi trenger kontanter er ved arrangementer. Da må vi allikevel veksle til mynter, noe man 

bare får gjort med kort. 

Handling/vedtak 
Klubbkassa avvikles og pengene settes inn på klubbens konto. 

Utføres av: Kristian 

Frist: 1.11.2014 

Sak 8a: Eventuelt: Pokaler   
Vi har etterhvert fått noen pokaler som står i boden. Disse vil vi gjerne ha inn i troféksapet. 

Handling/vedtak 
Vi sender anmodning til Kari Norum om å få plass i troféskapet til Alliansen. 

Utføres av: Eirik 

Frist: 1.11.2014 



 

 

Sak 8e: Eventuelt: Fredager   
Eirik luftet noen ideer om bruk av fredagstiden. Vi kan kanskje få til en lavterskelturnering. For 

senior i utgangspunktet, kanskje invitere flere aldersgrupper etter hvert. Må se på arrangering og 

om vi får lov av Alliansen til å benytte tiden til slikt. 

Sak 8f: Eventuelt: Medlemsavgift   
Forslag til årsmøtet: Sette ned medlemsavgiften til minimum som er 100 kr. Samtidig setter vi opp 

treningsavgiften med 100 kr. Støttemedlemmer forblir 200 kr. 


