
TIHK – Tromsø Ishockeyklubb den 12.februar 2019 : 

Innkalling til ÅRSMØTE  

ONSDAG 20.FEBRUAR KL 18 

Sted: Thon Hotel Polar 

NB: Årsmøtesakene legges på forsiden av vår hjemmeside https://

www.tromsohockey.com/ 

Dagsorden består av de vanlige årsmøtesaker + ekstra drøftingssak om utredning 

for ishall nr 2 (prosjektplan, skisse). 

Årsmøtesaker: 

- Godkjenninger, forretningsorden, stemmeberettigete, dirigent, referent, … 

- Årsmelding for 2018 (hjemmesiden) 

- Regnskap 2018 (hjemmesiden) 

- Innkomne forslag (2 stk, vedlagt her) 

- Fastsette medlemskontingent 

- Budsjett 2019 (hjemmesiden) 

- Organisasjonsplan for 2019 (hjemmesiden) 

- Valg 

Ekstra sak : 

Anleggsutvalget + styreleder har i høst/vinter arbeidet videre med muligheten for 

realisering av ishall nr 2. Behovet er åpenbart ettersom dagens ishall har sprengt 

kapasitet. Vi har sammen med øvrige idrettslag i området (Fløya, Tennis, 

parkettidretter) søknad om støtte fra idrettskretsens anleggsfond, for å utrede 

muligheten for ulike anlegg og bygg. Medlemmene i TIHK blir orientert, og etter en 

diskusjon ønskes vedtak om videre fremdrift. 
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OPPFORDRING 

Styret understreker viktigheten av stort oppmøte fra medlemmene i klubben. 

Med mange medlemmer på årsmøter, vil de veivalg som vedtas gi styret 

sikkerhet for at det er klubbens brede vilje som skal gjennomføres fremover. 

Lavt fremmøte gir tilsvarende usikkerhet. 

Vi ber alle medlemmer prioritere klubbens styring og ledelse denne kvelden, 

og låse kalenderen på tid og sted!  

Bli med og bestemme styring og ledelse av klubben. 

For styret; 

Arild Hausberg (styrets leder) 

INNKOMNE FORSLAG (2 stk) 

FORSLAG NR 1 

Forslagsstiller: Styret 

Styret har i flere år erkjent at for å oppnå stabilitet i det styrevervet som har ansvar 

for økonomi (styring og regnskap), så må dette vervet frikjøpes /kompenseres 

økonomisk for merbelastningen. Erfaring viser at den "Økonomi-ansvarlige" i styret 

bruker gjerne flere timer hver dag i store perioder, og dette sliter på overskudd og 

mulighet til å stå i dette vervet over tid. 

I tillegg må klubben for å kunne utvikle seg i administrativ ledelse sammen med 

sportslig utvikling, på et tidspunkt frigjøre ressurser til daglig ledelse. Dette for å 

ivareta og følge opp daglige henvendelser fra klubbens medlemmer og aktive, samt 

være aktiv overfor klubbens omgivelser. Dette er en funksjon som - avhengig av 

kvalifikasjoner, kan «produsere» merinntekter som kan gi inntjening av egen kostnad. 

Disse to funksjoner kan løses på ulike måter, avhengig av hvilke muligheter styret 

finner utfra styresammensetting og andre alternativer. Styret får fullmakt til å finne 

den mest optimale løsning. 
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Forslagstekst til årsmøtet 20.februar 2019: 

Økonomiansvarlig i styret og daglig ledelse – avhengig av løsningsmuligheter, 
frikjøpes /kompenseres lønnsmessig i styre-definert %-vis stilling(er). 

Inndekning for dette viktige steget i klubbens administrative 

profesjonalisering, foretas ved innføring av en pr semester fastsatt 

«Administrasjonsavgift» på 500kr pr aktive medlem (pr medlem med 

spillerlisens). 
Dersom vi er 200 aktive medlemmer x 500kr, så blir det 100.000kr pr semester 

(200.000kr pr år). 

INNKOMNE FORSLAG forts… 

FORSLAG NR 2 

Forslagsstiller: Herrelaget v/John Johnsen 

Alle lag betaler en avgift på reklameinntekter til klubben med 20% av inntektene. 

Ordningen kom i stand etter et forslag og anbefaling fra Ernst Falck og hans 

referanse fra Stavanger. Der hadde det vist seg at det ved enkelte anledninger kunne 

bli en voldsom skjevfordeling på barnelagsnivå. Dette når «betydelige» beløp fra 

oljenæringen kom inn på enkelte lag.  
Jeg påstår at vi i TIHK ikke er i en slik situasjon, og det føles tungt å måtte gi fra seg 

av reklame inntekten, som er meget vanskelig og tidkrevende å fremskaffe.  
 
Herre- og Damelaget er endestasjonen for klubbens produksjon av spillere fra 

breddeavdelingen. Når ungdom tiltrer her, er foreldrene litt mer perifert og spillerne 

må ofte selv stå for treningsavgift og egenandeler. For herrelagets del er dette et 

springende punkt for fremtidig avansement - og jeg vil anta at det samme gjelder for 

damelaget.  
 
Forslagstekst til årsmøtet 20.februar 2019: 

1. Avgift på sponsor og reklameinntekter bortfaller for Herre- og Damelaget, 

gjeldende f.o.m sesongen 19/20  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2. Avgift på sponsor og reklameinntekter bortfaller for Barne- og 

ungdomslagene, gjeldende f.o.m sesongen 19/20  
 
------------------------- 

Kommentar (avklaring) fra styret:  

Forslaget innebærer i hht vår tolkning, at all lags-sponsorering/reklame går 

uavkortet til lagene, mens klubben fortsatt vil beholde inntekter fra 

hovedsponsor(er). 

Side   av   4 4


