REFERAT
STYREMØTE I TIHK (Tromsø Ishockey Klubb)
Møtedato: 03.01.2018 Kl: 18:05- 20:14

Sted: Ishallen

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

Sak 01/18 Innkalling, saksliste, referat
Innkalling, saksliste og referat fra 6.12. 2017 ble godkjent.

Sak 02/18 Økonomi

Styret har enda ikke mottatt årsregnskap fra MÅL regnskap. Henvendelser er sendt. Saken følges opp
av Kristin.
Klubben fikk en pakkepris fra kommunen i desember. I dette tilbudte var det mye feilprising for bruk
av ishallen. Styret ved Kristin lager et motforslag som sendes til Arild. I dette motforslaget vil
feilprisingen blir bevist. Arild sender videre til kommunen.
Styret ved Carite lager en nytt forslag til rammeavtale som framlegges for kommunene. I denne
rammeavtalen skal leie prisen pr sesong være fastsatt, og skal kun reguleres i henhold til antall
kamper pr sesong og indeks.
Sak 03/2018 Budsjett
Budsjettet er under arbeid, og vil være klart før årsmøte. Styret ber om at honorar for betalte trenere
skal justeres inn i budsjettet for neste år.
Sak 03/18 Honorering av trenere
Prinsippet i Sportplanen er at profesjonelle trenere lønnes med 200 kr timen. Utgangspunktet er at
ungdommene fra de er i U14 skal få profesjonelle instruktører og ikke foreldretrenere, dette kan
justeres etter skjønn og behov for laget.
Vedtak: Nathan får lønn for jobben som trener for U12. Dette på lik linje med orienteringen over.
Nathan vil bli tilbudt en standard trenerkontrakt som er gjeldende fra 1. Januar 2018.
Sak 05/18 Regnskapstjenester
Styret har igangsatt arbeidet med å finne tilbydere for regnskapstjenester. Arild viderebringer
informasjon til MÅL regnskap for at klubben sonderer terrenget etter nytt regnskapsbyrå.
Sak 06/18 Årsmøteforberedelser
Styret har startet det forberedende arbeidet til årsmøtet den 20. mars.

1. Arild sender mail til alle lagleder for innlevering av skriftlig rapport. Lager en liste over hva de
som skal fylles ut av informasjon
2. Styrets årsberetning skrives av Arild. Knytter den opp mot vedtatt strategiplan i
organisasjonsplanen.
3. Arild kontakter revisor for revisorberetningen.
4. Forslag til strategiplan vil bli utarbeidet av: Kari, Carite og Hugo. Framlegges styret på
styremøte for innspill. Kari leder jobben og invitere til et google dokument.
5. Valg komiteen er satt i gang.

Sak 06/18 Eventuelt:
•

Me too kampanjen i lys av Tromsø ishockeyklubb. Klubbens retningslinjer mot seksuell
trakassering står i organisasjonsplanen.

•

Innspill fra Oldboys om droppinnavgift på kr 200 for spillere som bare vil spille sporadisk.
Vedtak: Styret stemmer enstemmig nei til dette.
Kristin sender et svar til Oldboys.

•

Klubben gjennomførte en kjelkehockeydag 17. desember 2017 med besøk fra NIF og Troms
idrettskrets samt kjelkehockeylandsalget. Mange interesserte deltakere deltok. Kjelkehockey
gjengen trener på tirsdager på åpen is.

•

SU har igangsatt med å finne en hovedtrener for U15.

•

Møtekalender:
•
•
•
•

25/01 kl 18
22/2 kl 18
15/3 kl 18
20/3 Årsmøte

