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Møtereferat styremøte ABI 

Dato: 4. januar 2018 

Sted: Allbruksrommet, Sjetne grendehus 

Oppmøtt Forfall 
John-Arne Skolbekken, leder 
Anita Skylstad, fotballkontakt 
Kristine Brevik, kasserer 
Elisabeth Asla Melhus, ski og friidrett 
Ørjan Strømme, utstyrskontakt 
 
Referent: Anita Skylstad 

Bartosz Gajda, innebandykontakt 
Elin Vaagan, håndballkontakt 
Silje Hansen, Nestleder 

 

Saker 

1. Økonomistatus v/Kristine 

Gjennomgått med de tilstede. Følgende kommentarer kom inn: 

- Fotballkafe eget regnskap, bør henvise til dette i årsberetningenen 

- Fikk inn ca 3000 mindre i kontingent enn budsjettert, dette er akseptabel differanse 

- Stor differanse på startkontingent, sjekk ut hva som er årsak til dette 

- Mangler faktura for fotballtrenerkurs 

- Veldig høyt regnskapshonorar. Hele posten mangler i budsjettet, men er uansett veldig 

høy. Tas opp med hovedstyret. 

 

2. Årsmøteforberedelser 

Må ha alle papirer klare til mars. Budsjett og årsberetning må på plass raskt, helst innen 

neste styremøte 6. februar. 

 

Til neste budsjett må følgende tas til etterretning: 

- Regnskapshonorar 

- Se hvordan vi kan øke kontingenten for å spare til nytt basisutstyr i nye hallen. I tillegg 

må vi ta høyde for avgift for bruk av hall. Kristine skal se på ulike modeller, forslag i 

møtet var en totrinnsmodell, en pris for de tre yngste kullene, og en for de tre eldste. 

Årsberetningen sys sammen av John-Arne. Hvert enkelt styremedlem leverer sine deler til 

John-Arne, senest en uke før neste styremøte. 

Vi må også få på plass en handlingsplan. John-Arne lager utkast til neste styremøte. 

3. Oppmannsmøte 

Berammet til 16. januar kl 20:00. Følgende saker må tas opp: 

- Økning i aktivitetsavgift 

- Ny fotball- og håndballkontakt 

- Politiattester 



- Medlemslister barn og liste over aktivitetsledere 

- Oppgaveinstruks i «punktliste» 

- Flest mulig, lengst mulig – hvordan oppnår vi det i fakkeltoget? 

 

4. Møte med 2010-kullet 

Invitere oppmenn og alle aktivitetsledere (43 personer!) til informasjon og arbeidsmøte om 

sammenslåing. Målet er å gå ut av møtet med en felles forståelse av hvordan ny struktur skal 

være 

Det skal opprette felles gutte- og jentegruppe. 

 

5. Vårens styremøtedatoer 

Tirsdag 6. februar 

Mandag 5. mars 

Onsdag 11. april 

Tirsdag 8. mai 

 

6. Eventuelt 

Rekruttering av ny fotball- og håndballkontakt. Bør skrive noe kortfattet som vi poster på 

oppmanngruppa, som de deretter poster videre i sine respektive aktivitetsgrupper. Anita 

lager et utkast 

 

Ny kolleksjon fra Adidas kommer i 2018 

 


