
 

Møtereferat styremøte ABI 

Dato: 07. Januar 2019, kl. 20.00 

Sted: Frivilligsentralen/Grendehuset Sjetnemarka 

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

Bartozs Gajda, innebandykontakt 
Stig Trekkvold, fotballkontakt 
 
Besøkende 
Felles møte med fotballstyret fra klokken 21.00 
 

 

Saker 

1. Økonomistatus 

a. Aktivitetsavgift snart ferdiginnbetalt, styret har mistet tilgang til å se tall for 2018 i 

Weborg, kontakter hovedkasserer og evt weborg om dette. 

b. Ingen utbetalinger er gjort fra hovedstyret til ABI ennå pga at noe trøbbel med 

tilganger for hovedkasserer. Dette skal nå være i orden og vi forventer en oppdatert 

status og gjennomførte utbetalinger snart. 

c. ABI har ikke fått overført penger fra hovedstyret verken for 2017/2018 eller 

2018/2019. Det mangler med andre ord betydelige summer i avdelingskassa. 

Kasserer og leder følger dette opp fremover. 

 

2. Utstyr og lagerplass 

a. Vi venter på at utstyrssituasjonen i basisrommet kommer på dagsorden i 

hovedstyret 

b. Vi har satt 40 000 kroner tidligere, som kan brukes til basisrommet  

c. Vi kan også bruke av årets overskudd for å fylle opp med noe utstyr i basishallen, 

men må avvente en oppdatert økonomistatus 

d. Vi er tildelt lagerrom på hallflata sammen med skolen, det må utvikles et samarbeid 

med dem 

e. Utstyrsrommet må organiseres med hyller og merket system slik at det blir enkelt 

for både barn og voksne rydde dette på plass. 

 

3. Verv og valg 

a. Vervet som leder blir ledig fra årsmøtet 2019.  

b. Nestleder Anita Skylstad har meldt at hun kan stille som leder 

c. Styret mangler håndballkontakt og nestleder fra årsmøtet. Leder gjør en konkret 

henvendelse til en navngitt person om håndballvervet. 

d. Alle styremedlemmer må forberede eget bidrag til årsberetningen og innspill til 

budsjettet, som begge skal vedtas på neste styremøte. 

 



 
4. Diskusjon med fotballstyret 

a. ABI-styrets arbeidsnotat ble diskutert 

b. Fotballavdelingen inviterte til ABI-deltakelse på deres jenteseminar i april 


