
 

 

 

 

 

Tilstede: --- 

Sak 21.1, 3: Visma eAccounting 
Partneravtale med DNB er på plass, så nå bør det være klart for Visma eAccounting.  

Handling/vedtak 
Vi starter et prøveabonnement fra og med 1.2.2015. Dette vil da vare ut april. 

Utføres av: Kristian 

Frist: 1.2.2015 

Sak 21.1, 2: Oppstart komiteer (igjen) 
Komiteene har ikke akkurat kommet i gang slik vi hadde ønsket. Må få de i gang. Innkallelser til 

oppstartsmøter må gå ut asap. 

Handling/vedtak 
Kristian lager invitasjoner til første møte i alle komiteer minus rekruttering (Eirik har allerede sendt). 

Økonomi og Sponsor kjører møte sammen med Markedsføring og synlighet. 

Sak 21.1, 1: Presentasjon fra 123Klubb 
Vi hadde besøk av en representant fra 123Klubb som presenterte deres løsninger. De har drøssevis 

med programmer som hjemmesideløsning, medlemsadministrasjon m.m. Løsningen virker dog å 

være altfor stor for oss. Hadde hele Alliansen valgt å gå inn for en løsning som dette, kunne det 

kanskje vært et alternativ. Slik det fremstod på møtet, virker det å være for stort og for dyrt for oss. 

Handling/vedtak 
Vi opprettholder det vi har - Wordpress som hjemmeside og standardprogrammene fra NIF 

(Klubbadmin og Sportsadmin) for medlemsadministrasjon. 

Ski IL Innebandy 
Referat fra styremøter 21.1 

og 4.2., Glassburet, Ski 

Alliansehall Sesongen 2014/2015 

Ski IL Innebandy   n3sport.no/bandy/sk i    facebook.com/Sk iI l Innebandy    ski. i l . innebandy@gmail . com  

 



Sak 4.2, 1: Oppstart komiteer  
Innkallelser har blitt sendt ut, men det har ikke kommet inn mange svar foreløpig.  

Forslag til neste sesong fra Eirik: Da oppmøtet på begge herrelagene er noe labert om dagen, kan 

det bli aktuelt med kun ett lag i seriespill neste sesong. Man kan da ha et "poengsystem" hvor man 

får poeng for å bidra som trener, styremedlem, i komiteer osv. Poengene påvirker laguttaket. 

Forslag fra Ann Kristine: Posten tilbyr sponsing av drakter - noe for oss? 

Forslag fra Ann Kristine: Energidrinket Burn har en konkurranse om dagen hvor man kan vinne 

sportsutstyr. Kan foreslå for de yngre i klubben? 

Handling/vedtak 
Innkallelser til komitémøter må purres på. Gjøres av Heidi og Roger. 

Forslaget til Eirik tas til etterretning. 

Forslagene til Ann Kristine tas med inn i arbeidet i komiteen Økonomi og Sponsor. 

Sak 21.1, 4: Årsmøtet i klubben  

Handling/vedtak 
Årsmøtet i klubben avholdes 23.3 klokka 19-21 i møterommet i Alliansehallen. Innkallelse må gå ut 

senest 23.2. Kristian sender mail til lagledere og ber om årsberetninger. 



Sak 4.2, 4: Virksomhentsplan 
Virksomhentsplanen ble revidert og er klar for å vedtas på årsmøtet. Kun små endringer. "Versjon 

1.1" 

Sak 4.2, 3: Årsmøtet 
Valgkomiteen må settes i gang asap. Følgende er på valg: 

 Eirik (sportslig leder, 2 år) 

 Heidi (nestleder, 2 år) 

 Cathrine (medlem/Økonomi og Sponsor, 2 år) 

 Ståte (medlem/Arrangement, 1 år) 

 Roger (vara/Arrangement, 2 år) 

Lagledere skriver årsberetninger for gruppene. Kristian skriver for styret. "Årsberetning" for oss er 

forøvrig en sesongberetning - hva som har skjedd siden forrige årsmøte. 

Et forslag til budsjett må komme på plass kort tid etter at regnskapet er ferdig. Derfor er det viktig 

at Henrik får dette ferdig til 1.3. Tanker i forhold til budsjettet: 

 Treningsavgiften settes ned på de yngre? 

 Mosjon opp 100 kr? 

 Nytt vant må inn i budsjettet (penger ut til Lørenskog, inn fra Alliansen) 

 Drakter til senior 

 Skap til køllebager 

 Vester? Bager? 

 Medlemskontigent halveres, treningsavgift økes tilsvarende (så det går i 0). 

 Styregodtgjørelse: for å gjøre det litt mer attraktivt å sitte i styret. Styregodtgjørelse dekker 

treningsavgift og deler av/hele lisensen. Noe differensiering mellom medlemmer og 

ledervervene. 

 Fortsatt mer rom for å bruke penger på trenere. 

Handling/vedtak 
Kristian sender mail til valgkomiteen og lagledere. 



 

 

 

Sak 4.2, 6: Skap i boden  
Skapene er nå i bruk. Ann Kristine har kanskje noen skap på jobben vi kan få - skal sjekke opp. 

Sak 4.2, 5: Offisiell lov/Vedtekter 
Lovmal er lastet ned. Vi fyller inn i malen på de stedene det skal fylles inn. Ellers er det t punkt med 

øvrige bestemmelser hvor vi kan få inn "våre" ting: 

 Keepere og dekking av utstyr: bukse og drakt under forutsetning om minst én sesong. 

Slutter spilleren før dette, tilfaller utstyret klubben. 

 Overganger: Klubben dekker overgang gjennom fradrag i treningsavgift. 

 Søskenmoderasjon: halv pris fra og med søsken nr. 2. Betaler full pris for den eldste. 

 Dugnad: Man kan få fradrag i treningsavgift for pengeinnbringenede dugndadsarbeid. Et 

beløp tilsvarende det dugnaden bringer inn, trekkes fra neste terminbeløp i 

treningsavgiften. Medlemsavgift dekkes ikke. 

 Dommere: Får dekket del 2 av treningsavgiften forutsatt at de har dømt sin kvote (15 

kamper). 

 Evt styregodtgjørelse (eget forslag - vi burde ha to lovforslag, ett med og ett uten). 

Handling/vedtak 
Kristian fyller inn i lovmalen. 


