
REFERAT 
 
Møtedato: 24.04.2018  Kl: 18:00-20:00                     Sted: Ishallen     
Tilstede: Arild Hausberg, Bjørn Olav Brandsdal, Carite Fønnebø, Ingvild Gulestø Grunnvåg, Jonny Ternlind, 
Kristin Lindquist, Gro Haugli, Simen Hofgaard, Sigrun Eriksen 
Inviterte:  
Frafall: Hugo Jakobsen 
Referent: Bjørn Olav Brandsdal 
 
Sak 21/2018 Innkalling, saksliste, referat 
 
Innkalling, saksliste og referat godkjent. Kommentar: referat antar jeg var godkjent av det gamle styret?  

Sak 22/2018: Konstituering av styre  

Nytt styre (utvalg): 
Leder  Arild Hausberg (på valg 2020) 
Nestleder Bjørn Olav Brandsdal (rekrutteringsutvalg, på valg 2020)) 
Styremedlem Ingvild Gulestø Grunnvåg (sportsutvalg, på valg 2019)) 
Styremedlem Carite Fønnebø (driftsutvalg, på valg 2019)) 
Styremedlem Jonny Ternlind (anleggsutvalg, på valg 2020)) 
Styremedlem Kristin Lindquist (administrasjonsutvalg, på valg 2019) 
 
Vara:  Simen Hofgard Andersen (på valg 2019) 
Vara  Gro Hauglid (dommerutvalg, på valg 2019) 

Sak 23/2018: Økonomi 

Økonomien er fortsatt uoversiktlig og Administrasjonsutvalget arbeider med å få en oversiktlig og ordnet 
økonomi. Klubben har fortsatt en del flaskehalser, spesielt med registrering og fakturering av nye medlemmer. 
Bjørn Olav Brandsdal lager en brosjyre/flyer for (innmelding og utmelding) Min Idrett. 

Klubben har hatt store utgifter til dommere i forbindelse med hjemmekamper. Borte- vs hjemmekamper skal 
bestemmes på klubbnivå og ikke lagvis.  

Fra høsten 2018 vil det bli innført deltakeravgift for HFO for å dekke utgiftene til klubben med dette tilbudet.  

Kristin Lindquist vil orientere styret om økonomien på neste styremøte. 

Sak 24/2018: Hospitering 

Styret har mottatt bekymringsmeldinger om forskjellsbehandling av spillere på yngre lag der enkelte får trene 
med eldre lag. Ansvaret for å bestemme hvem som skal få hospitere eller trene med eldre lag ligger under 
sportsutvalget og hos hovedtreneren i klubben. Styret vil kunne gi råd i spesielle situasjoner. Det er viktig at 
Barneidrettsbestemmelsene følges.  

Sak 25/2018: Orientering fra utvalg 

Administrasjon: 



• Møte med kommunen – TIHK har tilgodehavende hos kommunen på kr 50 000. Endelig avgjørelse på 
dette tas på neste møte med kommunen 

• Istid for barn under U18 er gratis i ukedager  
• Innføre deltakeravgift på HFO 
• Booking av istid i helgene som gjøres etter kl 12:00 onsdag er gratis 

 

Drift: 

• Vante plukkes ned etter isen er tinet av TIHK sammen med kunstløp - en person som må koordinere 
dette 

• Vante og tribune ordnes 
• Fjernvarme - risikerer å få is veldig sent 
• Dommere - utgifter 
• Istid sendt inn som i dag - flere timer enn det vi har i dag ut i fra medlemstallet 
• En ekstra person i drift for å få istidene fordelt 
• Materialforvalterstilling – arbeidstiltak? 
• Struktur ut i lagene 
• Carite lager bestillingsliste over hva som trengs i ishallen 
• Gro Hauglid blir med i dommerutvalget  

Rekrutt: 

• En plan for rekruttering – alderskull slik Stavanger har, brosjyre 
• Hockeyskole – det må avklares hvem som har ansvaret neste sesong, mange som har meldt seg ut 
• Ønskelig å øke aktivitetene på ishockeyløkker i Tromsø 

Anlegg: 

• Ny hall – det arbeides med å få en ekstra ishall i Tromsø, ligger 7-10 år fram i tid 
• Utvikle eksisterende ishall – jobber for å få mer istid 
• Publikumstid – få i gang en dialog med kommunen om bruk av publikumstiden 

Sport: 

• Melde på lag til seriespill 2018/2019 
• Avklare trenere på de ulike lagene 

Sak 26/2018 Eventuelt 
 Nathan Morry ønsker å fornye sitt visum. Klubben er positiv til å bidra til dette.  
  

Barneidrettsansvarlig i TIHK er Ingvild Gulestø Grunnvåg 
 
 Sammensetningen av utvalgene i TIHK blir: 
 Administrasjonsutvalget: Kristin Linquist, NN, NN 

Sportslig utvalg: Ingvild Gulestø Grunnvåg, Chris Steele, Jeanette Hammer Andersen, Odd Christian 
Hermandsen, NN 
Dommerutvalg: Duane Campell, Sanna Filpus Øvervoll, Gro Hauglid 
Driftsutvalg: Carite Fønnebø, Hege Skogstad Berntsen, Helge Mortensen 
Anleggsutvalg: Jonny Ternlind, Åge Alexandersen, Sigrunn Eriksen, NN 
Rekrutteringsutvalg: Sigrunn Eriksen, Bjørn Olav Brandsdal, John Harald Johnsen 

 
	


