REFERAT
STYREMØTE I TIHK (Tromsø Ishockey Klubb)
Møtedato: 22.02.2018 Kl: 18:15- 20:14

Sted: Ishallen

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

Sak 09/18 Innkalling, saksliste, referat
Innkalling, saksliste og referat fra 25. Januar 2018 ble godkjent.

Sak 10/18 Økonomi

Foreløpig årsresultat for 2017 er på 92 000 kr. Men det hefter stor usikkerhet siden det er uklart hvor
mye vi skal betale i husleie i Tromsø kommune for høsten 2017.
Budsjett:
Foreløpig budsjett er utformet og framlagt styret. Lagene forventes i 2018/2019 å være selvfinansiert
gjennom sponsing og egenandel. Endelig budsjett legges fram på neste styremøtet.
Diskusjonssak om å heve medlemskontigent til kr 300. Fremlegges som sak på årsmøte.
Det er behov for en liste for stønadsordninger som er mulig å søke på, samt frister for å søke. Kari
starter på et slikt dokument.
Sak 11/2018 Brønnøysundregistret
Kari sjekker Altinn for oppdateringer. Viktig at en er ansvarlig i styret for å oppdatere Brsrg. etter
årsmøtet.
Sak 12/2018 Tromsø kommune avtale
Enda ikke avklart husleiesaken i Tromsø kommune. Avventer svar fra Kultursjefen i kommunen.
Sak 13/ Utvalgsrapporter
Rekrutt:
Kari lager kontrakt med Calle og Grettir som trenere for Hfo. Ut sesongen vår 2018.
Dommere:
Klubben trenger to hoveddommere til. Klubben betaler straffegebyr for at laget mangler to
hoveddommere.
Drift:
Vantesaken er i orden. Lovnad om bygging av kommunen. Anbud skal sendes ut. Det jobbes for å
beholde gamle vantet beholdes i Tromsø. Hallens stenges 14. mai og åpnes i 1. august. Arild
oppdaterer Norges ishockeyforbundet på saken.

Anlegg:
Henviser til årsrapporten.
Sportsutvalget:
Utvalget har utarbeidet et forslag for å etablere et U18-lag til sesongen 2018/2019, med et U18 lag
neste sesong. Tema er nå til drøfting hos lagene dette berører (spillere, trenere, foresatte,
lagledere). SU sitt forslag til veivalg for å nå dette målet kommende sesong, ble diskutert i styret,
med en del tydelige bekymringer og motforestillinger uttalt.
Vedtak: Styret ønsker om diskusjon med Sportsutvalget tilstede på dette tema i neste styremøte.
Sak 14/18 Årsmøte
•
•
•
•

Utvalgssrapporter sendes til Kari innen 1. Mars.
Styret velger valgkomité: Kari leder saken. Mulig person å spørre: Lars Liland, Ingvil
Grunnvåg.
Organisasjonsplan: Oppdateres av Kari. Strategi legges fram på neste styremøtet.
Budsjett legges fram på neste styremøte.

Sak 15/18 Eventuelt:
•
•

•

•
•
•

Kretsen må jobbe for å flere dommere i nord.
Styreleder hadde et møte i Lenvik kommune om informasjon om hvordan man bygget ishall i
Tromsø, dette med mål om å bygge flerbrukshall med isflate. Styreleder er i en ressursgruppa
i Lenvik kommune for bygging av ishall.
Forbudstinget i juni. Styret sender ned Carite ned på forbundstinget og styreleder.
Kari og Carite lager forslag til innspill på saker til Forbundstinget som godkjennes av styret på
mail.
HFO betaler ikke denne sesong
Hockey Go og Skøyte 123 er veldig populært.
Møtekalender
o 15/3 kl 18

