Referat Styremøte: 28.november
Tilstede: Arild Hausberg, Carite, Fønnebø, Bjørn Olav Brandsdal, Invild Gulestø Grunnvåg, Simen
Hofgaard Andersen, Kristin Lindquist
Frafall: Jonny Ternlind, Gro Haugli
1. Innkalling og dagsorden
Godkjent
2. Referat
Godkjent
3. Økonomi
Faktura fra kommunen følges opp fra Arild. Feil fakturering må følges opp med kommune
(gjøres av Arild).
Reklame på vantet i ishallen faktureres 25 %. Dette har ikke vært fakturert tidligere fra
kommunen.
Overgang til ny regnskapsfører og nytt system (Eﬀekt regnskap, Trippeltex) starter fra 1.januar
2019. Nye rutiner opprettes etter ønske. Alle i styret bør ha tilgang til det nye systemet.
Økonett har ikke oppsigelsestid.
Klubben vil diskutere med Tromsø kommune om kompensasjon for isprepp.
Økonomien må følges tett videre.
Mulighet for at vi bruke Spond for medlemshåndtering.
Styret delegerer ansvaret for å finne et godt system for å holde oversikt over medlemmene til
Carite og Kristin
4. Sport
U15 kretssamling - samling februar og turnering i mars i Trondheim. Samarbeid med Narvik.
En lagleder og en trener fra Narvik og samme fra Tromsø. Jonny Ternlind søker om støtte fra
forbundet for gjennomføring av dette.
U11 må undersøke spillerlisens for underårige spillere som skal spille i Sverige. Styret
godkjenner ikke at spillere deltar uten gyldig lisens i henhold til barneidrettsbestemmelsene.
Dette må lagledere og trenere sette seg inn i.
Styret ber Sport og Rekrutt undersøke om «etablerte» 2010 spillere skal trene med U11 eller
U10.
Petter Salsten kommer til Tromsø 5-6.januar 2019 - prøver å få til noe med breddehockey.
5. Drift
Arbeider med draktbestilling.
Penger til inkluderingsfondet (30 000 kr Idrettsrådet).
Lage egen fane på nettsiden om keepere generelt (trening, utstyr etc).
Skjerf må kjøpes for å selges som supporterutstyr.
Carite jobber med å få til et førstehjelpskurs for alle i klubben.
Prøve å til en ny klubbdag fortrinnsvis etter aktivitetene i ishallen roet seg (f.eks. mars). Følges
opp i februar.
Keeperutstyr:
Styret Tromsø hockey, har vedtatt følgende ordning for støtte til keeperutstyr, for de forskjellige
årsklassene, gjeldende fra sesongen 2018/2019. Det investeres utstyr til maks to keepere pr.
alderstrinn pr. år. Dersom det finnes utstyr investeres kun i nytt etter behov.
Tromsø hockey har felles keeperutstyr, oppbevares på lager 6. Utstyr som er kjøpt inn med
støtte fra klubben, eller for klubbens penger, tilhører klubben og tilfaller klubben (går i arv) når
en målvakt vokser ut av eller bytter det. Målvakter tar over brukt utstyr – hvis dette er kurant
og uten feil og mangler.
Innkjøp av nytt utstyr må begrunnes med behov, og godkjennes av Drift.
Utstyr som er kjøpt eller betalt av klubben kan ikke selges privat
Det kan gis støtte inntil:
U11, U12, U15 – Kr. 3.500
U18 – Kr. 5.500
Kopi av kvittering må vedlegges.

Spak og skøyter dekkes ikke.
6. Rekrutt
Vært med på Barnas dag ved U12.
Skøyte- og hockeyskolen har ca 40 deltagere.
Fått inn 150 GET-drakter til skøyte- og hockeyskolen.
Brosjyre er nesten ferdig.
Flyers - må ha papirkutter
SNN søknad om nytt utstyr til Skøyte- og hockeyskolen (løpende frist) Bob følger opp.
7. Dommer
Frafall fra Gro
8. Anlegg
Anleggsseminar i Narvik. Arild og John representert. Nye haller planlagt i Harstad, Lenvik og
Bodø. I tillegg ønsker Alta og Kirkenes Puckers å få etablert en ishall.
Ny ishall i Tromsø lagt i området rundt dagens hall. TIHK må dra lasset for å få bygget denne.
Parkeringshus med innendørshaller på toppen. Parkering kan finansiere mye av anlegget.
Hotell i tilknytning til ishallen.
9. Eventuelt
Neste møte blir onsdag 9.januar og 30.januar.

