REFERAT
Møtedato: 04.06.2019
Kl: 18-21:00
Sted: Ishallen
Tilstede: Arild Hausberg, Bjørn Olav Brandsdal, Carite Fønnebø, Kim Rainer Eriksen, Ingvild
Gulestø
Inviterte: Erik Johnsen
Frafall: Eirik Evensen, Gro Hauglid,
Referent: Bjørn Olav Brandsdal
Sak 13/2019 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat.
Sak 14/2019 Økonomi
Orientering fra Erik Johnsen om Trippeltex, enkelt i bruk og ser ut til å fungere fint.
Adm.utvalget ønsker å ta i bruk sendregning.no for faktura til TIHK. Det må gis opplæring på
dette til høsten når laglederne for alle lag er på plass.
Momsmelding for januar og februar ble ikke utført av forrige regnskapsbyrå. Etter at
tvangsmulkt begynte å løpe ble dette ordnet.
Husleie betales normalt månedlig men vi har ikke mottatt faktura på lang tid fra kommunen.
Erik Johnsen etterspør Tromsø kommune om disse.
Erik Johnsen sender faktura til styret på regnskapsarbeidet. De første månedene brukes til
innkjøring for å skaffe en oversikt over hvor mye arbeid som utføres. Styret godkjenner bruk
av 25 timer for arbeid utført mai/juni.
Sak 15/2019 Drift
Utstyrsbehov: Rydding av ishallen, en del keeperutstyr har blitt kastet. Gro Hauglid ser over
hva som behøves i god tid før sesongstart.
Klubben har fått støtte (kr 115 000) til Skøyter 1-2-3, Hockey GO og GET Skøyte- og
hockeyskole for sesongen 2019/20.
Politiattester: Gro Hauglid må få en oversikt over hvem som skal være trenere 2019/20.
Sport oversender dette.
Medlemsoppfølging: Kim Rainer Eriksen følger opp dette i god før sesongstart
Hjemmeside og fb: Eirik Evensen og Bjørn Olav Brandsdal vil følge opp dette for sesongen
2019/2020. Tromsø Hockey sin FB side skal ryddes opp i før sesongen 2019/20. Bjørn Olav
Brandsdal ordner TIHK sine nettsider.

Sak 16/2019 Orienteringssaker
- adm.utvalg se over.
- driftsutvalg
Timefordeling er klar for 2019/20. Fordeling av istid internt skjer før sommerferien.
- sportsutvalg: Lagledermøte, foreldremøte, barmarkstrening
Alle lag er påmeldt til seriespill.
Trenerkabalen for 2019/20 er klar.
Tromsø Alpinklubb vil gjerne ha samarbeid på barmarkstrening – to grupper U12-U16 og
U16-.
Lagledermøte og foreldremøte gjennomføres tidlig høsten 2019.
- rekruttutvalg: Jentehockey, GET, Samarbeidslag
Satsning på jenter krever involvering fra damelaget.
Styret anbefaler at det utarbeides støtteordninger for jenter som skal delta på
samarbeidslag.
2005erne er kretslag kommende sesong og det vil være viktig å få økonomisk støtte fra f.eks
Ishavskraft og Nordkraft.
GET Skøyte- og Hockeyskole – tentativ oppstart 1.oktober. Kjøre kampanje på FB. Elektronisk
registrering før første oppmøte. Jobber med å finne trener.
- dommerutvalg: Dommere 2019/2020
Gro Hauglid følger opp dommere for sesongen 2019/20
- anleggsutvalg: Området rundt ishallen
Ikke noe utvikling fra sist styremøte.
Sak 17/2019 Eventuelt
- Forventninger til Region Nord-Norge
Jentesatsning, holdningssatsning, kretslag (oppstart til høsten f.eks. faste uker med
samlinger i Narvik og Tromsø vår og høst). Narvik og Tromsø kan tilby istid.
Estimert kostnad for klubb og spillere som deltar. (Informasjonsskriv fra Region Nord-Norge).
Synlighet og god kommunikasjon om hva som skjer.
- Erstatter for Jonny Ternlind
Jonny Ternlind har trekt seg fra styret i TIHK og varamedlemmene vil bli spurt om i tre
inn som styremedlem. Bjørn Olav Brandsdal følger opp.
- Arild Hausberg refererte fra møte Forbundsstyre og anleggsutvalget
Plug and play – kan få 1 million kr for etablering av utendørs isflate.
Holdningskampanje
- Tromsø idrettsråd

