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  Protokoll fra styremøte  
 

 

 

Protokoll fra styremøte i Råholt Innebandyklubb 

 

Møtenummer: 3/2020 

Dato: 05.10.2020    

Kl: 18:00 – 20.30    

Sted: Dal    

 

Til stede: Marita, Fredrik, Asbjørn og Kjersti   

Forfall: Eirik   

 

 

 

Sakliste 

 

Vedtakssaker:  

 

01 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jf. vedlegg 1 

 

 - Protokoll fra forrige årsmøte er vedtatt og godkjent. 

 

02 Økonomisk oversikt pr. 18.09.20 

 

 - Økonomien er gått igjennom.  

 - Fredrik har foreløpig ikke fulle rettigheter til å gjøre alt i nettbanken. Noe ligger hos 

Brønnøysundregisteret og vi venter på at Ronny skal godkjenne Fredrik. Mangler pr i dag 

bestillingsrettigheter. Det jobbes med saken.  

 - Vi har ikke full oversikt enda over den økonomiske situasjonen. Det øremerket en 

del til serieavgift. Det står pr i dag 58000 kr på konto på kjente utgifter kontoen. Regningene 

for draktene kommer veldig snart.  

 - Det er 17800 kr utestående treningsavgifter og medlemskontingenter. Vi kan søke 

kommunen etterhvert om å få dekt tapet på disse utestående regningene. 

 - Vi har utstyr for 156990 kr.  

 - Det foreligger et bank kort som klubben har, dette har vi i dag vedtatt at skal 

avsluttes. Vi ser ikke behov for at vi har kort da vi får faktura på alt.  

 - Det ligger ikke inne noe i nettbanken der det skal være dobbelgodkjenning, dette må 

taes tak i.  

 - Vi kan søke kommunen om tap inntekt pga Covid-19. 

 - Amfi har fått regningen i forhold til serieutgiftene våre. De har i vår sagt at de skal 

støtte våre utgifter for 2 minirunder. Dette har vi fått bekreftet at de holder det de har lovet.  

 

 

 

 

 

03 Kjerneverdier, jf vedlegg 2 
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 - Det har kommet et forslag fra Jan Erik med å skrive om kjerneverdiene. Disse er nå 

vedtatt at vi bruker disse. 

 

04 Dnb Regnskap  

  

 - Det ble vedtatt at vi skal prøve DnB Regnskap gratis 1 mnd. Vi har fått tilbud om å 

pilotere ut året. Det ligger inne noen krav og forventinger i forhold til dette. Vi har uansett 

regnskapsprogrammet ut året. Vi vedtar at vi piloterer ut året. 

 

05 Forsikring 

 

 - har fått tilbud fra Gjensidige og IF. Vi velger If forsikring da vi anser dette som et 

bedre valg og tilbud for oss.  

 

06 Ansvar/rollefordeling 

 

 - Gjennomgang av roller på listen inne fra Trello.  

 - Økonomiansvarlig tar Fredrik ansvar for.  

 - Materialforvalter Kjersti 

 - Søknadsansvarlig fordeles etter behov. 

 - Barnelagsansvarlig Marita 

 - Sportslig leder ser på dette frem til neste styremøte. Fredrik snakker med sportslig 

leder i Ull/Kisa.  

 

07 Signering  

 

 - Vi vedtar at leder og nestleder skal ha signatur rett i brønnøysundregisteret. Pr i dag 

er det nå hele styret som må signere. 

 

08 Lagnavn 

  

 - trenger ikke noe ekstra lag navn akkurat nå. 

 - Skal klubben ha policy om noe lagnavn da det stilles flere lag i 

minirunder/aktivitetsserie? Nei det har vi ikke noen meninger om, bare det ikke blir tydelige 

klassifiseringer etter evner.  

 

09 Kolleksjon 

  

 - Vi må bruke Jako sine klær som kolleksjon igjennom Norsk Bandy Sport.  

 - Fredrik tar tak i å få ordnet kolleksjon og få en oversikt over hva de kan levere.  

 

10 Logo 

 - Vi må vedta logo. Forslagene har Eirik og Kjersti sendt inn.  

 - Styret vedtar at vi bruker den Kjersti har laget. 

 - Kjersti valgte å være inhabil i denne avstemningen. Det ble 3 av 3 stemmer for 

Kjersti sin logo. 
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Orienteringssaker:  

 

… Veien til årsmøte 

 - Gjennomgang av sjekkliste for årsmøte.  

 - vi må oppdatere klubbens lov norm 

 - Oppdatering av org. Plan. 

 - oppdatering av medlems antall i brreg.  

 - Delegering av oppgaver til års oppgavene.  

 - oppdatering av handlingsplan  

 

… Trenermøte 

 

 - Det vil bli avholdt et trenermøte etter høstferien. 

 

Møteplan styret 

 

Det ble vedtatt at vi skal ha møter 1 gang i mnd ihvertfall før årsmøtet.  

 

Møte 4/2020 Mandag den 20.10.20.. Sted: Kommer vi tilbake til.  

 

 

 

 


