TROMSØ ISHOCKEYKLUBB – TIHK
Referert 07.06.2018

REFERAT fra STYREMØTE
Møtedato: 15.08.2018 Kl: 18:00-20:30
Sted: Ishallen
Tilstede:
Arild Hausberg, Carite Fønnebø, Ingvild Gulestø Grunnvåg, Bjørn Olav Brandsdal, Kristin Lindquist, ,
Inviterte:
Forfall: Jonny Ternlind, Simen Hofgaard, Gro Haugli.
Referent: Bjørn Olav Brandsdal
Sak 31/2018 Innkalling, saksliste, referat
Innkalling, saksliste godkjent. Referat ikke gjennomgått, godkjent tidligere pr mail.
Sak 32/2018: ØKONOMI
Det arbeides fortsatt med å få løst praktiske problemer og utfordringer i klubben:
-

Kommunikasjonen med regnskapsfirma er fortsatt ikke god nok.
Ny system som kan erstatte Min Idrett – Idretten Online prøves ut.
Opprettes egen konto for hvert lag som skal ha reisevirksomhet.
Reisene skal betales på forskudd. Dette gjelder for alle lag.
Styret vil ha samme inngangspris på dame- og herrekampene.
Dugnad på dame- og herrekampene har vært en stor utgiftspost for klubben. Det må undersøkes en
alternativ måte å løse dette på. Hver kamp koster ca 9000 kr å arrangere inkludert 5000 kr i
dugnadspenger.
Momsplikt undersøkes.
Halvårsregnskapet viser -8000 kr.
Ny kontrakt med Chris Steele – nye trenerkontrakter (se siste referat)
Økonomien er fortsatt svak og det må arbeides med innsparelser.

Sak 33/2018: Utvalgene
•
•
•
•
•
•

Adm./Økonomiutvalget – Det arbeides med å få flere inn i utvalget.
Anleggsutvalget – Innspill til kommunedelplanen. Styreleder lager et utkast.
Driftsutvalget – Arbeidet med skifte av vantet nærmer seg slutten, og åpning av ishallen ser ut til å bli
onsdag 22.august.
Sportsutvalget – arbeider med å få ferdig nye kontrakter for klubbens trenere. Politiattest er påkrevd
for trenere. Styreleder ferdigstiller kontrakt med hovedtrener. Fordeling av istid er nesten ferdig. U10
blir et nytt lag for yngre spillere.
Rekruttutvalget – Må få på plass trener for Skøyte- og hockeyskolen. Sender ut vaktliste til laglederne.
Det undersøkes om noen av våre yngre spiller kan tenke seg å være fast på Skøyte- og hockeyskolen
Dommerutvalget – Det er arbeides med å få egne dommere.

Sak 34/2018: EVENTUELT
•
•

Det vil bli avholdt et felles møte med laglederne.
Styret vil i etterkant av dette arrangere et felles foreldremøte for å informere om driften av klubben.

Møtet slutt ca kl 20.30
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