REFERAT
STYREMØTE I TIHK (Tromsø Ishockey Klubb)
Møtedato: 14.06.2017 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 27/2017 Innkalling, saksliste, referat
Innkalling, saksliste og referat fra 04.05.2017 ble godkjent.

Sak 28/2017 Økonomi
Regnskapsrapport ble gjennomgått av styret. Usikkerhet rundt føring av noen poster. Kristin & Carite
tar neste uke kontakt med regnskapsfører for klargjøring. Ny regnskapsrapport (1.halvårsrapport)
framlegges i styremøtet over sommeren den 31.august.
Fortsatt uavklart situasjon med kommunen mhp vårt krav om ettergivelse av leiefaktura pålydende i
overkant av 100.000 kr. Kristin og Espen håndterer saken.
Utfordringer og kraftige forsinkelser er påvist ved håndtering av utfakturering av medlems- og
treningsavgift fra Økonett. Det er av Kristin og Carite kartlagt muligheter for å utføre denne tjenesten
billigere gjennom Min Idrett. Purringer og sponsorfakturering kan/bør fortsatt skje gjennom Økonett.
Kristin håndterer denne saken.
Alle lagledere skal ha et økonomikurs med regnskapsfører til høsten, for å innarbeide gode rutiner rundt
lagregnskap.

Sak 29/2017 Utvalgsrapporter
Sport:
•
•
•
•

•

Vedtak: Klubben skal innføre spillerkontrakter fra høsten av. Sport må undersøke regelverk rundt
dette
Vedtak: De som mottar lønn i klubben skal betale treningsavgift. Dette vil bli innført ved nye
kontrakter.
Emil Hjärtberg og Chris Steel må få nye kontrakter for neste sesong. Sportsutvalget utformer begge,
styreleder signerer med hovedtrener Chris S.
Det skal fra høsten 2017 inngås kontrakt med alle trenerne i klubben, også de frivillige. Trenere som
ikke mottar lønn kan få gratis treningsavgift. Kontrakt skal inneholde: pliktig å stille på
kurs/kompetanseheving, navneopprop ved trening, rollemodell for barna, instrukser ved mobbing,
m.m.
Kartlegging vhja svarskjema er gjort av SU for besvarelse fra trenere og lagledere. Ca 30 % svar, flere
svar vil purres. Kartleggingen viste at alle trenerne fortsetter neste sesong.

•

Hovedtrener Chris S skal fra og med sesongen 2017/2018 ha personlige møte med alle trenere 3
ganger årlig, gjennomføre evaluering og bistå ved kompetanseheving.
• Sportsplan er under utarbeidelse. 20. august vil forslag til sportsplan være klar, og bli framlagt
styrets møte 31.august. Utvalget består av: Jeanette H A, Thore T og Chris S.
• Seriespill til neste sesong. Påmeldingsfrist var den 18. mai;
o 01/02 er meldt på i U16 serie. 01 Har ikke fått disp for alle spillere. Klage planlegges
sendt til Hockey Forbundet asap. Uten disp risikerer vi at Narvik frister med tilbud….
o 03/04 er meldt på U15 serie
o Damelaget med pr i dag uklar start på sesongen. Frafall av spillere er meget
bekymringsfullt. Spiller forhåpentligvis fortsatt i Eliteserien kommende sesong….
•

Dialog mellom klubber mhp samarbeid, skal og bør skje formelt på styrenivå. Arild H tar kontakt
med Narvik Ishockey v/styreleder for å undersøke saken angående ryktet om den direkte dialogen
mot våre spillere fra et lag i Narvik Ish.

ü

Anleggsutvalg:
Vantet: Venter på politisk vedtak angående bruk av midler, samt påfølgende ettersendelse av
kommunens disp.søknad til Forbundet.
Det er signert en Intensjonsavtale med Skøyteklubben med bygging av ny kunstisbane/ishall i
Tromsdalen. Klubbens krav er at isflaten for hockey må være mulig å bruke som godkjent og egnet
konkurransehall. Dersom det ikke lar seg kombinere, vil det uansett medføre en løsning på
hallkapasitetsbehovet ved treninger/treningskamper/camper. Hvis slik kunstishall lar seg realisere.
Men samling omkring saken fra idretten i regionen, øker sjansene.

ü

ü
Rekrutteringsutvalget.
Det blir snarlig annonsert ledig stilling som assistent ved det kommunalt finansierte og utviklende 100.000
kroners prosjektet ‘Hockey Go & Skøyte 123’. Annonsering i studentmiljø og facebook i august, kanskje også
en avisannonse. Informasjon om prosjektet legges ut på vår hjemmeside www.tromsohockey.com

Sak 30/2017 Eventuelt:
•
•

•

Lagring av styredokumenter, kontrakter og annet arkivmateriale i klubben, skal foregår på google
disk. Kari ansvarlig for å implementere dette.
Arild har skrevet et avisinnlegg, som også er sendt som brev til kommunens adm ledelse
(komm.sjef Bjarte K.), med kopi til politisks ledelse.
Formål: Komme i betraktning og forhandling for at TIHK kan bli definert som Vertskapsklubb i
Ishallen, og slik kunne overta kommersiell drift i Ishallen. Denne henvendelsen kan forhåpentlig
forsterke Idrettsavdelingens uttalte ønske om å lage en sak til politisk behandling omkring slikt
tema.
Neste styremøte: Torsdag 31.august

Møtet slutt kl 22:05

------------------------------------------Styret ønsker å takke for en aktiv sesong som nå er definitivt over, og ønsker alle
medlemmer, spillere, tillitsvalgte og alle hjelpere i TIHK en riktig god sommer.
Samtidig ønsker vi alle velkommen tilbake etter ferietiden med nye krefter for
felles innsats i ny og spennende sesong!

J

