REFERAT
Møtedato: 7.02.2017 Kl: 20-22:45
Sted: Ishallen
Tilstede: Arild Hausberg, Kari Lydersen, Hugo Jakobsen, Espen Igesund, Sigrun Pedersen
Inviterte: Carite Fønnebø, Sigrid Stangnes Aronsen, Gøril Bertheussen, Åse Krane.
Frafall: Jonny Ternlind, Thor Harald, Henrik Lykke Joakimsen
Referent: Kari Lydersen
Sak 6/2017 Innkalling, saksliste, referat
Innkalling, saksliste og referat fra 03.01.2017 godkjent. Saksnummerne skal rettes opp.
Sak 7/2017: Økonomi
Gjennomgang av regnskap 2016 av MålRegnskap og begge revisorer tilstede. Viser gledelig overskudd for 2016.
Espen avklarer med kommunen en diskusjon rundt leie, vi mener å ha et refusjonskrav. Trenere som skal
fakturere for utført jobb, må raska på for 2016 (viktig at dette utføres etter hver mnd)!
MålRegnskap v/Sigrid Stangnes Aronsen, og revisorene Gøril Bertheussen & Åse Krane forlot møte etter sak 7.
Sak 8/2017 Budsjett 2017
Forslag lages av Espen, og sendes ut til styret i løpet av en uke. Forslaget ferdigstilles på neste styremøte,
klargjort for årsmøtet 21.mars..
Sak 9/2017 Utvalgsrapporter
Sportsutvalg:
• Dommerkurs 12. og 13. mars. Obligatorisk kurs for U 16.
• Kurs for instruktører Hockeyskolen og assistent trenere for de yngste; vanskelig å finne dato som
passer, Carite prøver med Forbundet om 8-9.april kan fungere.
• Klubben har tre godkjente linjedommere og en hoveddommer. Ønsker flere som kan utdanne seg som
dommere. Potensiale for klubben å spare årlig mange titusener kroner med egne dommerere.
• Prøver å gjennomføre kurs for instruktører for hockeyskolen.
• En person har meldt interesse for å bidra på Hockeyskolen. Arild samtaler nærmere med han.
• Arild inviterer til møte med parter angående utvikling av hockeyskolen.

Sak 10/2016: Innkommet
•
•
•

Det innvilges reisestøtte til 06/07 til turnering Stavanger. Konklusjon: lag som ikke kan tjene inn
inntekter gjennom dugnad kan søke styret om reisestøtte.
Tromsø kommune har innkalt til møte med alle idrettslag i Ishallen, for å diskutere tilbud om
overtakelse av drift av ishallen. Dette kan være en ny inntektsmulighet for TIHK.
TIHK hadde Bodø kommune og Ishockeyklubb på besøk midt i januar. Er i dialog med Kirkenes om
bygging av ishall. Finnsnes har også konkrete planer. Idémyldring i styret ; satsing med et Nord-Norge
løft for Hockeymiljøet for å få bygget 2-3 ishaller i hvert fylke i Nord-Norge. TIHK og Tromsø kommune
sammen kan være vertskap for en dagskonferanse. Rekker det neppe i vår, tenke & diskutere videre
for et arr til høsten/vinteren?

Sak 11/ Årsmøte 2017 Oppgaver
Kari og Hugo utvikler utkast for Tiltaks-/Handlingsplan for 2017/2018. Vedtas på neste styremøte.

