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  Protokoll fra styremøte  
 

 

Protokoll fra styremøte i Råholt Innebandyklubb 

 

Møtenummer: 1/2021 

Dato: 12.01.2021    

Kl: 19:00    

Sted: Google Meet    

 

Til stede: Marita Veivåg, Asbjørn Ranheim, Fredrik Ek og Kjersti Graftås    

Forfall: Egil Martin Dahlum    

 

 

 

Sakliste 

 

 
Vedtakssaker:  

 
V1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jf. vedlegg 1 
 Godkjent  
 
V2 Vantstøtte, jf vedlegg 3 og innspill fra Idretskonsulenten 
 
 Kommunen har et stort ønske om at vi kjøper vant sammen.  
Når den nye skolen på Råholt blir ferdig så trenger kommunen vant og Egil Martin 
tror ikke han får penger til nytt vant når skolen blir ferdig.  
Kommunen har fått tilbud fra PGN noe kommunen må handle fra.  
Vi har fått tilbud om et vant med 8 svinger ekstra.  
Ulempen med dette vantet er at vi trenger mange flere vegger og er ikke noe særlig 
plassbesparende.  
 
Vi ønsker å få til splittboard fra Swering. Prøver å få med oss kommunen på dette da 
dette er både plassbesparende og både vi og kommunen får brukt dette i flere år 
fremover.  
 
V3 Økonomisk oversikt pr. 01.01.2021, jf. vedlegg 2 
 
Gjennomgang av økonomien som vi har hatt frem til 1.01.2021.  
Vipps har gått tilbake til vipps nr. Vi beholder vipps nr forlebi og ser hvordan det går.  
Vi har et domene som heter raholtinnebandyklubb.com. dette blir sagt opp så fort 
det går ut.  
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V4 Årsmøte, fastsette tidspunkt og metode 
 
Forslaget ligger inne på om vi skal utsette eller om vi skal avholde et digitalt årsmøte.  
 
Vi holder årsmøte digitalt.  
Møtet blir 16.03.2021 kl 19.00 
Møtet blir avholdt igjennom google meet. 
 
V5 se på endringsbehovet i organisasjonsplanen, fastsette en plan for å endre før 
årsmøtet, jf. vedlegg 4 

 
Alle skal gå igjennom org planen. Vi alle prøver å komme med endringer på de 
punktene som er markert med blått og kryss med penn.  
 
Alle medlemmer må ta koronavettkurset. Dette er noe som må inn i org. Planen vår. 
 
V6 Protokollføre vedtak gjort per telefon 17 november 
 
Vi valgte å stenge ned treningene pga korona og usikkerheter blant trenerne i 
forhold til høye smittetall i vår egen kommune.  
 
V7 Protokollføre vedtak gjort 2 desember 
 
Vi valgte her å beholde stengingen vi ble enige om 17 november da dette også er et 
ønske fra trenerne våre.  
 
V8 Protokillføre vedtak gjort 3 Januar 

 
Vi vedtok på styremøtet at vi skulle starte treningene igjen 4 januar, men der 
trenerne velger selv om når de ønsker å starte opp med sine egne grupper. 

 
Orienteringssaker:  
O1 Drakter og utstyr 
 
Det har kommet mere utstyr og draker til oss som Kjersti henter så fort bilen hennes 
er EU godkjent.  
 
Eventuelt.  
1. Spørsmål om hvordan det ligger an i forhold til treninger om retningslinjer 

nasjonalt og kommunalt. 
a. Kommunen har stengt av hallen, Egil Martin er usikker på når hallen 

kommer til å bli åpnet igjen. Marita og Kjersti har snakket om treninger 
ute. Reglene vi må forholde oss til er de som kommer fra bandyforbundet. 
Det er lov å trene ute så lenge man klarer å holde avstand igjennom hele 
treningen. Derfor er det ikke aktuelt for oss å holde treninger ute. 
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2. Fredrik og Egil Martin har snakket om fordelen og ulempene om å være i en 
klubb og evt å være innunder for eks. EIF. Vi snakket litt frem og tilbake om dette 
og ser ikke at det er noen god løsning for oss akkurat nå.  

3. Jan Erik har fått tilgang til Teams systemet til Ull/kisa. Der det ligger en del 
dokumenter der vi kan bruke som mal til vår org.plan. Det er mye der vi kan 
hente tips til hvordan vi kan håndheve i vår klubb. 

4. Alle skal også se på lov normen vår. 
5. Fredrik oppretter en gruppe i Spond der han sier til valgkomitéen om hva de skal 

gjøre og informasjon om når årsmøte er inne. De må finne 1-2 styremedlemmer 
til oss og vårt forslag som vara vil bli lagt til. Fredrik sjekker status på hvordan 
valgkomiteen ligger an til vårt neste møte. Hvis de trenger forslag til hvem de kan 
høre med så kommer vi med forslag på neste styremøte. 

 

Møteplan styret 

 

Møte 2/2021  2.02.2021. google meet kl 19.00 
 
 

 


