
REFERAT 
 
Møtedato: 12.03.2019   Kl: 19-21:00                     Sted: Ishallen     
Tilstede: Arild Hausberg, Bjørn Olav Brandsdal, Carite Fønnebø, Jonny Ternlind, Eirik Evensen 
Inviterte:  
Frafall: Kim Rainer Eriksen, Ingvild Gulestø, Gro Hauglid 
Referent: Bjørn Olav Brandsdal 
 
Sak 1/2019 Innkalling, saksliste, referat  
Innkalling, saksliste og referat fra  godkjennes. 
 
Sak 2/2019 Orienteringssaker 

Kort orientering om de ulike rollene i styret for nye styremedlemmer. 

Eirik Evensen bidrar inn mot sportsutvalget og rekrutteringsutvalget.  

Justere styrerepresentanter i Brønnøysundregisteret og fullmakter til bank (Arild og Carite) 

Adm.utvalget: 
Overgang til ny regnskapsfører -starter fra 1.mars. 
 
Sportsutvalget: 
Arlid H. var på møte med Tromsdalen Vgs i februar hvor klubbens hovedtrener Chris Steele også var tilstede. 
Positivt møte hvor tilbudet om ishockey ønskes videreført. 7 elever dette året. 4-6 søkere til høsten og man 
håper på flere enn 10 elever. Arild H. skal kontakte Narvik Ishockeyklubb for å markedsføre tilbudet bedre i 
ungdomsskolene. Tromsdalen Vgs samarbeider også med Olympiatoppen. 
 
Driftsutvalget: 
Det har det i det siste fått flere klager på uorden i ishallen og i garderobene. Dette må strammes inn  – det er 
lagledernes ansvar å sørge for at garderobene og ishallen er ryddet etter trening. 
Vi skulle drifte Åpen ishall i venterferieuken, men opplevde i praksis motarbeiding fra kommunens 
administrasjon, bl a manglende tilgang til utstyr, kafeteria, etc. Ordningen frister dermed ikke til gjentagelse. 
 
Rekrutteringsutvalget:  
Planlegger møte for å avklare neste sesong på GET Skøyte- og hockeyskole, HFO og Skøyter 1 2 3.  
 
Annleggsutsvalget: 
Jobber videre med løsningen  som skissert på årsmøtet for ny ishall. 
Formannskapet vedtok i forrige uke å overdra til Fløya den sentrale og aktuelle tomt sør for fotballbanen. Det 
kan redusere muligheten for å utvikle området helhetlig til mange idretter. 
 

Sak 4/2019: Økonomi 

Treningsavgift ble diskutert på årsmøtet og styret fikk delegert ansvaret om å fastsette treningsavgift for 2019. 
Styret øker treningsavgiften med 500 kr pr semester, og 100 kr for GET Skøyte- og hockeyskole. 

Alternativt til honorar til trenere kan være utstyr/treningsavgift. 

 



Sak 5/2019: Eventuelt 

Nytt styremøte avholdes torsdag 21.mars kl 18-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
	


