REFERAT
STYREMØTE I TIHK (Tromsø Ishockey Klubb)
Møtedato: 28.09.2017 Kl: 19- 22:00

Sted: Ishallen

Tilstede: Arild Hausberg, Kari Lydersen, Kristin Lindqvist, Sigrun P Eriksen, Carite Fønnebø, Til og med sak 31:
Nathan, Jeanette Chris Steele, Duane
Frafall: Anna Thorsen, Jonny Ternlind, Hugo Jakobsen
Referent: Kari Lydersen

Sak 29/2017 Innkalling, saksliste, referat

Innkalling, saksliste og referat fra 31.08.2017 ble godkjent.

Sak 30/2017 Sportsplan

Sportsplan ble presentert til styret, gjennomgått av: Jeanette, Chris Steele og Nathan.
Forslag til endringer og tillegginformasjon ble framsatt. Jeanett skriver dette inn og sender den på
gjennomsyn til styret.

Sak 31/2017 Dommerutvalg

Duane presenterte saken om dommerutvalg i klubben. Duane er konstituert som leder forutvalget og
vil sende en forespørsel om å bli medlemmer i utvalget til: drift, sport, Sanna og Jani.
Carite sjekker regler for hvordan dekking av innkjøp av utstyr til dommer gjøres på nasjonalt nivå.
Vedtak: Styret støtter opprettelsen av dommerutvalg. Ber Duane lage et skriv om behov og forslag til
retningslinjer for utvalget.

Sak 32/2017Økonomi

Klubben har fortsatt svak likviditet. Den største utgiften er kommunen. Styreleder ordner et møte
med kommunen for å rette krav om kreditering av for mye betalt leie. Økonomiansvarlig ordner med
bevis og rammeavtale fra 2014.
Det er behov for å gjennomgå instruks til lagledere og andre i klubben om hvordan fakturering til
klubben skal foregå.
Sponoransvarlig jobber med å innhente utestående sponsormidler.

Sak 31/2017 Utvalgsrapporter
Sport:
•

Det er behov for å igangsette et lag for de eldste årsklasser i klubben for sesong
2018/2019. Dette for å sikre at de ikke forsvinner ut av klubben og for å få påfyll av
spillere til A-laget. Styret retter en hevendelse til Sportsutvalget for at det må ordnes en
løsning på dette for neste sesong.

Drift:
Jobber med å få klarhet i drift av ishallen. Styreleder retter en henvendelse til Bjarte i kommunen og
ber om en avklaring til innsendt forslag fra klubben. Saksgang. 1. Forhandle fram en avtale med
kommunen om drift. 2. Forankre dette i klubben 3. Signering av avtale.
Rekrutteringsutvalget.
Grettir Einarsson er ansatt i stillingen som assistent for skøyte 123 og hockey Go. Grettir har spilt
hockey i åtte år, og har erfart at Hockey er den beste sporten i verden. Grettir skal bistå klubben i
rekrutteringsarbeidet.

Sak 32/2017 Eventuelt:
• Søknad sendt til Tromsø idrettsråd for midler til utsyr til kjelkehockeylag
• Fast regel at styremøtene er siste torsdag i hver mnd (unntatt desember) kl 18-20:00

