
REFERAT 
 
Møtedato: 02.05.2019          Kl: 18-21:00                     Sted: Ishallen    
Tilstede: Arild Hausberg, Bjørn Olav Brandsdal, Carite Fønnebø, Jonny Ternlind, Kim Rainer 
Eriksen, Gro Hauglid, Ingvild Gulestø 
Inviterte:  
Frafall: Eirik Evensen 
Referent: Bjørn Olav Brandsdal 
 
Sak 8/2019 Innkalling, saksliste, referat  
Innkalling, saksliste og referat fra godkjennes. 
 

Sak 9/2019 Økonomi 
Godt i gang med Trippeltex 
Sigrid har ikke sendt over gammelt regnskap 
God økonomi i lagene 
Laglederne gis tilgang til Trippeltex 
Husleie for høst og vår er ikke kommet fra kommunen 
 
Styret er enig om at Erik Johnsen skal avlaste Carite Fønnebø på drift. Dette blir et 
prøveprosjekt på et år. Habilitet avklares med NIF sine regler, Arild sjekker dette med NIHF. 
 

Sak 10/2019: Drift 
Utstyrsbehov for 2019/20: 
- keeperutstyr, pucker, kølleteip. 
- alt utstyr i hallen må være tatt ut innen 1.juni 

Åpning av ishallen 2019/20: 
- åpnes i september 

Hjemmeside og facebook: 
- facebook oppdateres av Eirik Evensen 
- hjemmeside skal oppdateres med «highlights» av Bjørn Brandsdal 
- både for fb og hjemmesiden er vi avhengig å få informasjon fra andre  

Medlemsoppfølging: 
- Kim Rainer Eriksen får innføring i dette 

Politiattest trenere: 
- Gro Hauglid har følger opp 

Reglementsendringer fra NIHF: 
- Få klubber som har kommet med tilbakemeldinger 
- Diskusjon rundt reglement for 8-10-åringer (oppdeling av ishallen) 
- Protokollen godkjennes av styret i NIHF og legges ut på hockey.no 



Sak 11/2019: Orienteringssaker 
Drift: 
Se over 

Adm.: 
Se over 

Sport: 
Laginndeling klar for 2019/20 
Trenerkabelen for 2019/20  
Lagledermøte avholdes i mai 
Foreldremøte avholdes etter lagledermøtet 
Barmarkstrening – samarbeid Tromsø Alpinklubb 

Rekrutt: 
Jentesatsning i klubben – booker dager til dette for sesongen 2019/20 
Samarbeidslag med Leangen til høsten 
Egen treningstid for jenter til høsten 

Anlegg: 
Møte med Fløya IF for avklaring av området rundt ishallen. 

Dommer: 
- Chris og Kristin Fenton forespurt om å dømme 2019/20. Chris tenker på forespørsel mens 
Kristin har foreløpig takket nei. 
- Satt av dato for dommerkurs høst 2019. 

Sak 12/2019: Eventuelt 
Arild Hausberg informerte om NIHF sin tur til Budapest. 
Neste møte tirsdag 4.juni 
	
	
	


