
 

 

Møteprotokoll 

Utvalg: Styret Tromsø Ishockeyklubb 

Dato: 01.10.2020 kl 18:00 – 20:00 

Sted: Møterom 2. etasje Ishallen 

Oppmøte: Varamedlemmer: 
Arild Hausberg (leder)  Jeanette Welfler 
Eirik Evensen  Ingvild Grunnvåg 
Helena Roos  = 2 til stede 
Kim Eriksen   
Carite Fønnebø  Økonomimedarbeider: 
Ole Jensberg 
= 6 til stede 

Erik Johnsen (forfall) 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: 

Enstemmig godkjent. 

 

2. Godkjenning av protokoll: 

Enstemmig godkjent. 

 

3. Orientering økonomi/sport: 

• Klubben har vært i dialog med kommunen ang fakturaen for reparasjon på hærverk. 
Vedlegget til fakturaen viser grunnlaget for fakturaen på kr 9000,- er at denne 
reparasjonen er utført internt i kommunen, samt med innleid firma.  

  
• Styret ønsker en oversikt pr lag (klubbens kostnad og klubbens inntekter pr lag), en 

grov /estimert oversikt på hvert lag produseres til styremøte 29.10.20 
  

• Budsjett: 
Det en trekker ut av resultatbudsjettet for 2020 så langt er at klubben har tapt på 
inntektssiden på salgsinntekter, altså kontoer som kafedrift, sponsor, hentepant osv. 
Klubben har også tapt på driftsinntektssiden som inkluderer, treningsavgift, dugnad, 
vippsinnbetalinger (disse tilhører også kafedrift), egenandeler og grasrotandelen. 

  



Til sammen på Salgsinntekter og Driftsinntekter er klubben under fjoråret med cirka 
kr 550 000. Her skal det også bemerkes at høstens medlems- og treningsavgift ikke er 
registrert i regnskapet enda, så forskjellen mellom 2019 og 2020 vil minske noe etter 
disse er innbetalt. Forfall for treningsavgift vil være utgang av oktober. Det er også et 
betydelig etterslep av ubetalt treningsavgift fra vårhalvåret, dette er noe som bidrar 
til klubbens nåværende økonomiske situasjon. 

  
Resultatrapporten viser hittil i år er at vi per nå har cirka kr 206 000 mindre i 
driftskostnader enn det vi hadde på samme tid i fjor, dette inkluderer alle kostnadene 
til klubben. 

  
Økonomimedarbeider skal få ført inn de siste postene og sende styret en 
resultatrapport tom. September før neste møte. 
 
For å bedre budsjettsituasjonen ønsker styret å gjennomføre en fellesdugnad for 
klubben før jul. Driftsutvalget er delegert ansvaret for å starte prosessen.  
 
Leder skal kontakte hovedsponsor for avklaring om sponsormidler. 
 
Styret ønsker videre å realisere plan om en frikjøpt daglig leder i inntil 50% stilling. 
Styret utarbeider stillingsbeskrivelse og gjennomfører en vurdering av økonomisk 
kompensasjonsramme for frikjøp til styremøte 29.10.20 
 
Kinoreklame: Er i produksjon. Film koster kr 20.000,-, styret ønsker 16 uker til kr. 
30.000,- fra 02.11.20. Filmmateriale står til klubbens disposisjon for visning også i 
sosiale medier. 
 
Det har kommet spørsmål vedrørende dugnadsinntekter for de enkelte spillere – hva 
skjer med disse pengene om en spiller slutter eller går inn i en annen aldersklasse?  
 
Vedtak: 
Styret vedtar enstemmig at alle inntekter som kommer inn i dugnadsarbeid tilhører 
laget, og ikke enkeltspillere. De som ikke deltar i dugnad vil måtte dekke beregnede 
egenandeler. Driftsutvalget delegeres ansvar for å utarbeide retningslinjer for 
dugnadsarbeid og egenandeler, innen styremøtet 29.10.20 
 

4. Orientering Sportslig utvalg: 

Trenerkontrakter er under utarbeidelse. 

Keepertrener har kommet på plass. 

 

Vedtak: 

Styret vedtar enstemmig at politiattest for trenere skal fornyes hvert andre år. 

 

5. Orientering Rekruttutvalg: 

Utvalget m/leder Ole Jensberg har hatt møte for å drøfte tiltak for økt og bedre 
rekruttering. Tiltak som er på gang: 
 



✓ Lage sosialt treff i kafe i 2.etg for foreldre som følger små barn 
✓ Ta bilder av aktive barn på is, hensyntatt personvernregler 
✓ Henger opp plakater om hockeyskolen, gjelder 3 ulike plakater (Skøyter 123, 

Hockey GO, Hockeyskolen) 
✓ Bruker ideer fra Ernst Falch i Stavanger (som er norgesmester på dette) 
✓ Brev til alle barnehager om Skøyter 123, administrering og instruktører 

dekkes av tilskudd fra Idrettsrådet 
✓ Jentehockeydager høst og vår; Bjørn Olav Brandsdal er klubbens ansvarlig her, 

bes regissere høstdagen 
 

6. Orientering Driftsutvalg: 

• Parkering: 

Klubben er i dialog med kommunen, da det mye ulovlig parkering rundt 

ishallen, dette får ut over medlemmene siden de ikke kan oppbevare utstyr i 

hallen. 

• Lager i container er et forslag fra kommunen, men det fungerer dårlig, Helena 
ber om møte med kommunen for å finne en bedre løsning (f.eks 
omrokkeringer i dagens bruk) 

 

• Seksuell trakassering: 
Rutiner og beskrivelser med handlingsplan, må på plass i vår 
organisasjonsplan. Viktig å tematisere på fellesmøter. Ansvar for å få 
skriftlighet på plass delegeres til Helena Roos. 

 
7. Orientering Dommerutvalg: 

To av medlemmene i dommerutvalget har trukket seg slik at Carite Fønnebø er 
eneste gjenværende medlem.  
 
Klubben trenger rekruttering til Dommerutvalget, folk som kan assistere på praktiske 
oppgaver som handler om å være vertskap for dommere sørfra som kommer hit på 
kamp (finne /spørre dommere om å komme til oss, bestille flybilletter og hotell tidlig 
i hht kampplan, frakte dommere til/fra flyplass og hotell, lage regelkurs internt for 
spillere og trenere). 
 

8. Eventuelt: 

Eirik Evensen er godkjent fra forbundet som kursinstruktør for barn, skal ta 

trener1 kurs snart. 

 

Det kommer kurs for barn i regi Region Nord i januar, med instruktør Espen Sæther 

(Norges beste på området). 
 


