REFERAT
STYREMØTE I TIHK (Tromsø Ishockey Klubb)
Møtedato: 4.05.2017 Kl: 20- 22:05

Sted: Ishallen

Tilstede: Arild Hausberg, Kari Lydersen, Hugo Jakobsen, Kristin Lindqvist, Sigrun P Eriksen, Jonny Ternlind,
Carite Fønnebø
Frafall: Anna Thorsen
Referent: Kari Lydersen

Sak 22/2017 Innkalling, saksliste, referat
Innkalling, saksliste og referat fra 04.04.2017 ble godkjent.

Sak 23/2017: Konstituering av styrets utvalg
Sportsutvalget: første møte er planlagt, men utvalget er enda ikke konstituert
Økonomiutvalget: første møte er planlagt, er enda ikke konstituert
Driftsutvalget: er enda ikke konstituert
Rekrutteringsutvalget: første møtet er planlagt, er enda ikke konstituert.
Annleggsutvalget: ikke konstituert, første møte er under planlegging.
Inforansvarlig Kari har full kontroll.

Sak 24/2017 Økonomi
Økonomirapport blir representert i møtet i juni.

Sak 25/2017 Orientering fra utvalgene
Driftsutvalg:
•
•
•
•

Ombygging av lagerrom 2 ble kostbart. Kr 20 000. Det vil bli undersøkt om faktureringen er riktig.
Neste alle lagene har fått nye kampdrakter. De som mangler er damelaget og oldboys.
Klubben har fått tildelt to boder på 17. mai i Storgata. I år skal U16 drifte denne boden og få
dugnadsinntekter.
Det er et behov for å lage rollebeskrivelser til flere i klubben. Et skriv som beskriver ansvarsoppgaver
og prosedyrer for trenere etc.

Sportsutvalget:
•
•
•
•
•
•

Har planlagt første møte
Oppgaver vil være å evaluere sesongen som har vært, sammen med lagleder, trenere, eventuelt flere
Meldefrist for sperretider oppsett av terminliste nasjonalt til NIHF. Dette blir gjort av Carite.
Frist for å melde dag på serier er 18.mai.
Sy sammen et årshjul for spill og kamper for alle lag.
Joseph har framlagt en plan for å starte Nord-Norsk seriespill for seniorer på amatørnivå. Det er tatt
kontakt med Karen Enevoldsen (styreleder i ishockey region Nord-Norge) for å drøfte muligheten..
Utvalget bistår Joseph med å få konkretisere dette tilbudet.
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•
•
•

SU har som mål å framstille en sportsplan for klubben.
Det er et behov for en utadvendt hjelper til rekruttering til Hockeyskolen. Personen kan bistå i
garderoben og rekruttering.
Det må innkjøres en rutine med navneopprop ved oppstart av treninger. Dette bør settes i gang til
høsten av trenere på alle lag. Gjelder spesielt de minste lagene.

Rekruttering
•
•
•

Planlegger et møte for oppføling med ansvarlig for hockeyskolen. Det er nødvendig å innkjøre nye
rutiner ved start av treninger.
Et forslag som ble foreslått er å kjøpe inn armband til de nye medlemmene i hockeyskolen. Dette
bestilles av drift.
Et forslag som ble foreslått er premiering av de som har vært der 20 ganger.

Anleggsutvalget
•

Har fulgt opp oppgradering av vant. Klubben ber kommunen om å søke disp hos hockeyforbundet om
å få spille seriespill ved neste sesong. Kommunen må forplikte seg til å få dette ordnet til sesongen
året etter.

Sak 20/2017 Orienteringssaker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Momskomp søknad sendt med et brutto grunnlag på 1.598. 970 kr
Instruks til lagledere ligger på hjemmesiden.
Flere maler til tillitsvalgte skal legges på hjemmesiden. Ansvar: Kari og Carite
Klubben har mottatt 100 000 kr fra Tromsø kommune, samt 20 000 kr fra Kongsbakken Tannklinikk til
drift av Hockey Go og Skøyte 123 neste sesong
Forbundstinget i juni. Klubben ønsker diskutert saken om en nasjonal U14-serie.
675 barn fra barnehager og skoler fra skoler i Tromsø deltok på Hockey Go og Skøyte 123 i sesongen
2016/2017.
Klubben hadde besøk av Ernst Falck 27. april som var på et hilsnings- /inspirasjonsmøte i Nordnorske
klubber (Narvik, Harstad, Finnsnes, Tromsø). Mange innspill og gode koblinger mellom klubbene.
Det er ytret ønske om å starte et kjelkehockeylag til høsten.
Avslutningsdag på lørdag 6. mai.

Møtet slutt kl 22:05
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