REFERAT
STYREMØTE I TIHK (Tromsø Ishockey Klubb)
Møtedato: 31.08.2017 Kl: 19- 22:00

Sted: Ishallen

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

Sak 25/2017 Innkalling, saksliste, referat
Innkalling, saksliste og referat fra 14. juni ble godkjent. Juni referatet vil bli publisert på
hjemmesiden.

Sak 26/2017 Økonomi
Klubben har dårlig likviditet.
Handling:
1. Arild lager en beskjed til lagledere og medlemmer om den anstrengte økonomiske situasjonen.
2. Forholdet til kommunen.
Kommunen har gått bort fra fastavtalen fra 2015/2016. Avtalen er fortsatt gjeldene. Det vil bli
undersøkt hvor mye kommunen skylder klubben i for mye betalte leieinntekter, og et krav er
framsatt til kommunen angående dette. Det vil bli laget et møte med kommunen for å sikre at
kommunen handler etter vedtatt avtale.
3. Adm må ha liste over hvilke av trenerne som ikke skal betale treningsavgift. Hugo sender Kristin
oversikten.

Sak 27/2017 Utvalgsrapporter
Sport:
• Treningstider er lagt.
o SU har fått tilbakemeldinger fra noen lagene som ikke er helt fornøyd med tildelt tid
på is.
• SU ønsker å bli innkalt til alle lagmøter:
o Har nå vært på herrelaget og U15.
• Sportsplan.
Utkast er laget, er under bearbeiding. Ferdig i løpet av kort tid.
Et av mål for planene er påmeldinger til serier er klart tidlig på vårparten..
• Sportsutvalget: Tore Trondsen trekker seg fra utvalget og Nathan Morry trer inn. Styret stiller
seg bak denne avgjørelsen.
• Try outs har blitt gjennomført for de aktuelle kandidatene. Siste del av ”Try outs” blir
gjennomført på søndag 3. september.
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Fairplayspill og kontrakter med trenerne vil bli utviklet sammenheng med Sportsplanen.
Disposisjon for 01 i spill i U16 er i orden.
Damelaget skal spille i 1. divisjon.
Oppsett for kamper for U16 er utsendt til høring.
Vedtak: HFO har signert kontrakt med Joseph. Tilbudet ligger under styrets tar ansvar. Chris
Steel har ansvar for oppfølging av tilbudet.
Kontrakt med Chris Steele for sesong 2207/2018 ble gjennomgått på møtet. Arild
presenterer kontrakten for Chris Steel i nærmeste framtid.

Drift:
Ingen saker.
Rekrutteringsutvalget.
Ingen saker.

Sak 28/2017 Eventuelt:
• Orienteringssak: Arild har vært i dialog med Narvik og gitt tilbakemelding på spillere
helst skal spille lokalt i hver sin klubb.

