
 

Møtereferat styremøte ABI 

Dato: 02. Oktober 2018, kl. 19.30 

Sted: Frivilligsentralen/Grendehuset Sjetnemarka 

Oppmøtt Forfall: 
John-Arne Skolbekken, leder 
Anita Skylstad, nestleder 
Ørjan Strømme, utstyrskontakt 
Bartozs Gajda, innebandykontakt 
Stig Trekkvold, fotballkontakt 
Kristine Brevik, kasserer/økonomiansvarlig 

Elisabeth Asla Melhus, ski og friidrett 
 
Besøkende 
Kristine Ræder, innebandyavdelingen 
 

 

Saker 

1. Oppstart innebandy for ABI 

a. Det blir informasjonsmøte for alle trenere, de som ønsker å bli trenere første uka 

etter høstferien. Innebandyavdelingen arrangerer. Til senere ønsker vi at dette 

møtet gjennomføres siste uka før høstferien slik at oppstart av treninger for 

innebandy kan starte første uka etter høstferien. Bartosz sørger for å legge ut 

informasjon om sesongens minirunder og trenerkurset i innebandy som går i januar i 

oppmannsgruppa på Facebook. 

2. Betaling av dommere på sonekvelder 

a. Det blir mindre kontanter i fotballkafeen, noe som fører til at vi kan ha for lite å gi ut 

til fotballdommerne. Vi må tenke ut mulige løsninger på dette da flere av dommerne 

er under 15 år og ikke benytter eksempelvis vipps. Løsningen må finnes gjennom 

dialog med fotballavdelingen, før neste fotballsesong. 

3. Gjennomføring av treninger i ny-hallen 

Hallen tas i bruk på nyåret og styret drøftes hvordan ABI-tilbudet skal være der.  

a. All inneaktivitet flyttes til nye hallen 

b. Alle kullene samles i Gutter og Jenter 

c. Alle gruppene (12 grupper) bør få tilbud om en time basistrening i uka i 

Basisrommet, enten gruppevis eller i sammenslåtte grupper. I tillegg tilbys kullene 

som driver lagidrett en time til det på hallflata. Vi må diskutere med innebandy- og 

håndballavdelingen om et samordnet opplegg for denne virksomheten. 

d. Det signaliseres at det er misnøye blant de to minste kullene på Okstad ifm at ABI 

tenker sammenslåing av Okstad/Sjetne og lage G/J grupper. Dette må diskuteres 

videre. 

e. Avtalen med Okstad skole beholdes uansett for inneværende skoleår. 

4. Befolkningsstatistikk 

Flest mulig, lengst mulig, hvordan ligger vi egentlig an i forhold til det totale antallet barn 

som bor i vårt opptaksområde? 



 
a. Hvor mange barn har vi registrert hos oss vs antall mulig barn 

b. Er det mulig å få ut offentlige data på dette? 

c. Burde sette noen mål om dette, f.eks. prosent barn pr kull 

5. Nytt system for håndtering av medlemsopplysninger 

a. Kjapp info til styret om funksjonalitet, medlemskap og aktivitetsavgift 

6. Møter fremover 

a. Ett i november og ett i desember 

b. Fokus på hvordan vi fordeler tid i hallen 

7. Valg i mars 

a. Leder informerer om at han søker om forskningstermin høsten 2020, noe som 

innebærer et utenlandsopphold som er uforenelig med lederjobben. Han varsler 

styret om dette nå, som et første skritt i å finne en ny leder. To løsninger ble skissert 

– leder tar gjenvalg for ett år på kommende årsmøte eller at det velges en ny leder 

på kommende årsmøte og nåværende leder blir med videre som menig medlem i 

styret i året fram mot utenlandsoppholdet. Det er uansett ønskelig at ny leder finnes 

blant dem som sitter i ABI-styret i dag. 


