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  Protokoll fra styremøte  
 

(endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på 

dokumentet eller ved at den godkjennes i neste styremøte.) 

 

Protokoll fra styremøte i Råholt Innebandyklubb 

 

Møtenummer: 2/2021 

Dato:04.02.2021   

Kl: 19:00    

Sted: Google Meet    

 

Til stede: Asbjørn, Marita, Fredrik og Kjersti    

Forfall:    

 

 

 

Sakliste 

 

Vedtakssaker:  

 

V1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jf. vedlegg 1 
 
 - Godkjent 
 
V2 Økonomisk oversikt pr. 30.01.2021 
 
Ingen endringer fra forje møte. Betalt regninger fra Norsk Bandysport.  
Betalt av penger som vi har fått av støtte hos Sparebank stiftelsen. 
Det er kun 51 betalte medlemmer pr i dag.  
 
V3 Org.plan 
 
Gjennomgang av org plan. Jobber med å få denne klar til årsmøtet. 
 
 - Punktet visjon legger vi inn 3-4 forslag til avstemming til årsmøtet så 
medlemmene kan være med å bestemme. 
 - Handlingsplan fyller vi ut ved neste møte og hjemmelekse. 
 - Se mere på styrets sammensetning ved neste møte. Vi starter opp igjen her 
ved neste møte. Definere oppgaver slik klubben ser ut nå blir hjemmelekse. 
 
V4 Eventuelt 
 

1. Har kommet inn mailer Bandyforbundet om at vi kan søke støtte til utstyr 
som er kjøpt inn av. Søkes da for spillemidler igjennom Norsk Tipping. 

a. Spørsmålet er om vi skal søke om alt av vi har brukt penger. Marita og 
Fredrik ser på søknaden sammen 
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2. Vi har fått inn nøkkler som hører til Bønsmoen. Fredrik har begge nøkklene 
som hører til Bønsmoen som 2 av våre medlemmer har HMS kurs og 
ansvarlige for.  

a. Fredrik tar kontakt med Egil Martin ang. Nøkklene til Bønsmoen. 
3. Det nye jentelaget har ikke alt av utstyr.  

a. Vi tar en skikkelig opptelling av utstyr. Briller må vi nok kjøpe inn. 
Finner et godt system på vester. Kjersti prøver å ordne en oversikt på 
generelt utstyr. 

 
 

Møteplan styret 

 

Møte 4/2021 Oirsdag den 17.02.2021 kl. 19.00 på GoogleMeet 


