
 

Møtereferat styremøte ABI 

Dato: 07. November 2018, kl. 19.30 

Sted: Okstad Skole SFO 

Oppmøtt Forfall: 
John-Arne Skolbekken, leder 
Anita Skylstad, nestleder 
Elisabeth Asla Melhus, ski og friidrett 
Bartozs Gajda, innebandykontakt 
Stig Trekkvold, fotballkontakt 
 

Ørjan Strømme, utstyrskontakt 
Kristine Brevik, kasserer/økonomiansvarlig 
 
Besøkende 
Ingen 
 

 

Saker 

1. Møtefrekvens 

a. Hovedstyret har besluttet å ha faste møter den 20. hver måned, med unntak de 

gangene dette havner på en helgedag. Da gjennomføres det enten rett i forkant eller 

i etterkant av den 20. ABI-styret ønsker å være på linje med hovedstyret og tenker 

ha møter ca. den 5. i hver måned. Dette gir oss mulighet til å diskutere saker som 

kommer fra hovedstyret, samt komme med innspill til saker i god tid. Når den 5. er 

en fredag, lørdag eller søndag, blir styremøtet påfølgende mandag.  

 

2. Basisrommet i «Sjetnehallen» (hallen har ikke noe offisielt navn ennå) 

a. Noe uklart hva som skjer med dette rommet. Det er pr i dag ikke avklart noen form 

for innkjøp av utstyr til basisrommet, men det er ønsker fra hovedstyret at rommet 

brukes til andre ting også (f.eks. trimgruppa), ikke bare ABI. Rommet har god 

størrelse, som en middels stor gymsal, og har mange bruksmuligheter. ABI-styret 

ønsker at en del av rommet, ca halvparten, får fast utplassert/montert utstyr som 

kan være tilgjengelig til enhver tid. Resten av rommet kan være uten fast utstyr og gi 

rom for kreative ABI-aktiviteter og støtte behov fra andre grupper. 

b. Med bakgrunn i usikkerhet rundt basisrommet, samt tilbakemeldinger fra foreldre 

og oppmenn i årskullene, beslutter styret at de to yngste gruppene som holder til på 

Okstad Skole fortsetter sin aktivitet der ut våren 2019. De to yngste gruppene i 

Sjetne som trener på grendehuset skal flyttes inn i basisrommet. Grendehuset er en 

midlertidig løsning, og selv uten utstyr vil basisrommet gi samme løsning for barna 

som de har i grendehuset i dag. 

c. All trening for øvrig i Grendehuset i Sjetnemarka flyttes inn i basisrommet eller på 

hallflata så snart dette er klart. 

 

3. ABI-aktivitetenes fremtid 

a. Styret ser at det er tid for å diskutere struktur og oppbygging av aktivitetene i ABI. 

Økende interesse for noen aktiviteter, økende antall private initiativ for trening 

utenfor ABI og en del andre aspekter gjør at vi må tenke annerledes fremover. John 



 
Arne har utformet et notat som oppsummerer våre diskusjoner de siste månedene 

og oversendt dette til Hovedstyret (vedlagt referatet). Vi ønsker at notatet brukes 

som utgangspunkt for diskusjon i hovedstyret og andre relevante fora i klubben, 

med ønske om at diskusjonene munne ut i et forslag til retningslinjer for ABI som 

kan vedtas på årsmøtet i 2019.  

b. ABI-styret tar inn over seg at Sjetne IL er inne i en strategisk klubbutviklingsprosess 

og ønsker videreutvikle oss. Vi ønsker å se på muligheten for en spørreundersøkelse 

blant foreldrene, samt ha en intern målutviklingsprosess der vi ser på konkret på hva 

barna skal oppnå med ABI de ulike årstrinnene. 

 

4. Fordeling av halltid 

a. Vi har fått innspill på at ABI trenger mer halltid til innebandy. Samtidig har vi også 

fått innspill på at det er ønskelig at ballidrettene blir helårsidretter. Styret har noen 

prinsipielle diskusjoner de må ta for seg før fordeling av halltid blir konkretisert, men 

vi har mange mulige fordelingsmodeller foran oss. Vi skal ha en anbefaling klar før 

utgangen av året. 

 

5. Utstyr 

a. Det er en økende interesse for innebandy og det er derfor behov for mer utstyr. 

Konkret ønske er kommet fra oppmann 2012. Dersom økonomien tillater det vil 

utstyr bli kjøpt inn snarest. 


