REFERAT
STYREMØTE I TIHK (Tromsø Ishockey Klubb)
Møtedato: 02.11.2017 Kl: 19- 21:20

Sted: Ishallen

Tilstede: Arild Hausberg, Kari Lydersen (ankom kl 19:30), Kristin Lindqvist, Sigrun P Eriksen, Carite Fønnebø,
Jonny Ternlind, Hugo Jakobsen
Frafall: Anna Thorsen
Referent: Kari Lydersen

Sak 33/2017 Innkalling, saksliste, referat

Innkalling, saksliste og referat fra 28.09.2017 ble godkjent.

Sak 34/2017 Økonomi
Klubben har kr 358.678,11 på konto. De fleste lagene har levert budsjett for sesongen 2017/2018.
Jobber nå i disse dager med å lage budsjett for sesongen 2018/2019
Det er behov for felles struktur rundt betaling av trenere i kubben. Dagens situasjon gjør at klubben
ikke kan ha arbeidsgiveransvar.
Vedtak: Alle trenere i klubben må fakturere klubben med eget organisasjonsnummer (opprette
enkeltmannsforetak) Klubben bistår med veiledning angående dette.
Det er behov for å utforme en regnskapsrutiner i klubben.
Vedtak: Økonomiutvalget tar ansvar for dette. Målet er å ha dette ferdigstilt innen utgangen av mai
2018

Sak 35/2017 Rammeavtale kommunen

Det har vært møte med kommunen angående utforming av ny rammeavtale angående fast pris på
leie i ishallen. Avtale er inngått med ikke skriftliggjort.
Det har også vært dialog med kommunen angående overtakelse av drift av ishallen. Her ventes det
på politisk beslutning. Venter avklaring innen utgangen av 2017.
Sak 36/2017 Prosjekt Skøyte 123 og Hockey GO
Grettir Einarsson er ansatt for å bistå med dette arbeidet. God etterspørsel fra skoler og barnehager i
høst, og forventer enda flere på nyåret. Klubben har hatt økning av medlemmer på hockeyskolen.
Sak 37/ 2017 Utvalgsrapporter
Rekrutteringsutvalg
• Nye flyere er produsert og utlevert
• Deltatt på Frivillighet i sentrum 2017 med god rekruttering og tilbakemelding

•
•

Jentehockeydag gjennomført med godt besøk.
God rutiner på hockeyskolen innført for registrering av nye medlemmer

Sportsutvalget
• Revidert sportsplan ble framlagt. Et dynamisk dokument som er under stadig utvikling.
Vedtak: Sportsplanen ble enstemmig vedtatt av styret
• Alle trenere og hjelpetrenere vil bli forelagt en kontrakt for signering

Driftsutvalget
•
•
•
•
•

Foreslått billettpris på kr 50 for voksne på damekamp.
Klubben går ca 5000 kr i minus for kamphelger damer. Dette skyldes i hovedsak utgiften av
betalt dugnad.
En del nøkler er på avveie. Det vil bli sendt en personlig mail til alle som har nøkler om at
rutiner må innskjerpes.
Glenn Morello har fått oppgaven som PR ansvarlig i klubben. Er administrator på
facebooksiden.
Glenn Morello har tiltrådt som medlem i driftsutvalget.

Anleggsutvalget
•
•
•

Isidrettene i Tromsø samarbeider om en ny flerbrukshall. Gjennomført møte med
isidrettene 31/10 der hele vårt anleggsutvalg var til stede.
Vantet er i boks. Kommunen har lovt at dette skal ordnes i sesongen 2018.
Det ble gjennomført en meget vellykket og god anleggshelg av Troms IK 2728/10 - med stor deltakelse fra idretten. Ishockey var representert med Jonny
Ternlind.

Sak 38/2017 Eventuelt:
•
•
•

Jonny Ternlind har blitt leder for Norges ishockeyforbund region Nord- Norge
Harstad har stiftet ishockeyklubb.
Det vil i 2018 blir ordnet et kretslag for jenter i Nord-Norge.

