
REFERAT 
 
Møtedato: 21.03.2019   Kl: 18-20:00                     Sted: Ishallen     
Tilstede: Arild Hausberg, Bjørn Olav Brandsdal, Carite Fønnebø, , Eirik Evensen, Kim Rainer Eriksen, Gro 
Hauglid 
Inviterte:  
Frafall: Ingvild Gulestø, , Jonny Ternlind 
Referent: Bjørn Olav Brandsdal 
 
Sak 6/2019 Innkalling, saksliste, referat  
Innkalling, saksliste og referat fra  godkjennes. 
 
Sak 7/2019 Orienteringssaker 
Dette møtet er nr 2 av 2 konstituerende møter. Hovedmålet med møtet er å få fordelt oppgaver i styret etter 
årsmøtet. 
 
Carite Fønnebø lager et oppsett på arbeidsoppgaver og fordeling av ansvar for oppfølging av disse innfor 
hovedsakelig innenfor Økonomi /Administrasjon. 
 
Økonomiansvarlig i styret blir Carite Fønnebø. Dette betyr at andre i styret må få tildelt noen av oppgavene 
innenfor dette store oppgavefeltet, samt at Carite må få avlasting innen Drift. Carite forespør selv aktuell 
kandidat om å bli ny Drifts"vakt", eller ta et større delansvar innenfor feltet. 
 
Kim Rainer Eriksen blir hovedansvarlig for administrasjon av medlemmene inkludert spillerlisens, også 
kampoppsettet til høsten. Ansvaret for rapportering i Altinn gjøres av Kim Rainer Eriksen. 
 
Kjøp av økonomisk administrative tjenester (ref årsmøtesak), avventes litt i tid inntil det avklares hvordan 
oppgavene blir i praksis fremover. Influerende i dette er også hvordan nytt regnskapsfirma- /system fungerer, 
og hvor dyktig og oppfølgende lagene blir i sin daglige økonomisk-delegerte drift. 
 
Informere bedre om fakturasystemet i klubben. Hvert lag må i større grad være ansvarlig for sitt lags regnskap.  
 
Carite Fønnebø og Kim Rainer Eriksen avtaler møte med Kristin Lindquist for å få en sømløs overgang til nytt 
økonomisystem og ny økonoimansvarlig. 
 
Sosiale medier – Eirik Evensen drar lasset med å rydde opp i facebooksiden og hockey-gruppen. 
 
Bjørn Olav Brandsdal oppdaterer nettsiden med arbeidsoppgaver til nye styremedlemmer og ulike utvalg i 
klubben. Referat fra styremøter legges opp nettsiden og på facebook av BOB. 
 
Siste uke i september er det dommer kurs og klubben ønsker å bruke første uke av oktober (høstferien) til 
camp (3-7.oktober). 
 
Gro Hauglid er keeperansvarlig (utstyr). 
 
Keepertrenerkurs – Carite Fønnebø undersøker muligheten for å arrangere og delta. 
 
Terje Øvergaard meldes på forbundsdommerkurs. 
 
Arild Hausberg sender en epost til sportsutvalg og etterspør status for neste år.  

Styret har etter årsmøtet varslet pr mail til alle medlemmer at treningsavgiften økes med 500kr fom dette 
vårsemester. Betalingsvarsel sendes ut nå ila mars måned. Noen få medlemmer har klaget eller anmerket at de 



syns iverksettelsen kommer brått, noen mener dette burde vært utsatt til høstsesongen. Styret diskuterte 
dette tema, og konkluderer med at iverksettelsen blir som varslet, med følgende begrunnelse: 

- økning av avgift for å øke klubbens inntekter, var varslet som årsmøtesak, diskutert på årsmøtet, og årsmøtet 
delegerte iverksettelse til styret 

- klubben er p.t. i økonomisk underskuddsdrift fordi inntekter er redusert og nye kostnader kommer på 

- styret har stort behov for kjøp av noen administrative tjenester, ellers er det fare for at økonomisk-
administrativ drift vil bli mangelfull i klubben 

- vår klubbs treningsavgifter er langt under andre (de fleste) ishockeyklubber 

Sak 8/2019: Eventuelt 

Nytt styremøte avholdes tirsdag 23.april 18-20 i ishallen. 

	


