
REFERAT 
 
Møtedato: 21.08.2019          Kl: 18-21:00                     Sted: Ishallen    
Tilstede: Arild Hausberg, Bjørn Olav Brandsdal, Carite Fønnebø, Kim Rainer Eriksen, Ingvild 
Gulestø, Eirik Evensen, Gro Hauglid, 
Inviterte: Erik Johnsen  
Frafall:  
Referent: Bjørn Olav Brandsdal 
 
Sak 18/2019 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat. 
 
Sak 19/2019 Økonomi 
Orientering fra Erik Johnsen om økonomien til klubben. 
«Husleie» for ishallen har vært etterspurt fra kommunen. Arild Hausberg følger opp med 
kommunen. Det er noen utfordringer med kommunens faktureringssystem for isleie mm, 
som for det første sendes faktura pr post, for det andre er spesifikasjonene for hva vi betaler 
for temmelig overfladisk slik at vi selv må granske mot bestillinger, etc, og for det tredje er 
utsendelser i rykk & napp der vi sist fikk 37 konvolutter samme dag med en faktura i hver 
konvolutt. For oss gir dette '37 på en dag'-eksempelet en hel dags arbeid med å plotte 
detaljene manuelt i eget regnskapssystem 
 
Regnskapsfirma til klubben har gitt oss en kontaktperson som har erfaring fra tidligere 
idrettslag, og som vil få faste oppgaver.  
 
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. 
 
Kostandene for gjennomføring av kampene til A-lagene har blitt gjennomgått. 
 
Det har kommet en søknad til inkluderingsfondet fra U15. Vedtektene gir ikke rom for å 
støtte lag, kun enkeltpersoner. Styret ønsker ikke å endre disse. 
 
Sak 20/2019 Drift 
Utstyrsbehov:  
Gro Hauglid ser over hva som behøves av keeperutstyr.  
Carite bestiller pucker og tegnebrett.  
Årskort – Carite undersøker mulighet for innkjøp av printer og pris.  
 
Legging av is: 
Sen legging av is. Istid i helger er fortsatt ikke avklart. 9/9 sider. 
 
Sosiale medier: 
Bjørn Olav Brandsdal og Eirik Evensen følger opp. 
 



Politiattester: 
Gro Hauglid følger opp hvem som er trener og lagleder for de ulike lagene (sport har 
oversikt). 
 
 
Medlemsoppfølging: 
Kim Rainer Eriksen og Carite Fønnebø følger dette opp. 
Klubben har fått støtte (kr 115 000) til Skøyter 1-2-3, Hockey GO og GET Skøyte- og 
hockeyskole for sesongen 2019/20. 
 
Sak 21/2019 Orienteringssaker 
Sport: 
Lagledermøte avholdes 27.august. 
Styret ønsker at det gjennomføres et foreldremøte for hvert lag i løpet av september. Etter 
dette vil styret gjennomføre et felles foreldremøte. 
 
Lagsammensetning er klar for sesongen 2019/20. U12 spiller i svensk serie. U13 oppfordres 
til å delta på turneringer. U15 og U18 i nasjonal serie. 
  
Barmarkstrening bør styrkes i klubben. Sportsutvalget undersøker dette videre. 
 
Rekrutt: 
GET mangler trener. Deler is med U10 på torsdager.  
 
Brosjyrer, plakater og flyers må lages. Bør vurdere å levere til alle barnehager og 
barneskoler. 
 
Skøyter 1 2 3 videreføres. 
 
HFO har verken trener eller istid. 
 
Dommerutvalg:  
Gro Hauglid følger opp dommere for sesongen 2019/20 
Kun Terje Øvergård har sagt ja til å dømme 2019/20. 
 
Anleggsutvalg:  
Bestilt time med daglig leder i Fløya for å diskutere et felles anlegg. 
 
Sak 22/2019 Arbeidsoppgaver i styret  
Videresending av eposter til rett mottaker er utfordende. Kim Rainer Eriksen får ansvaret for 
å følge dette opp, og vil være ansvarlig for å videresende med kopi til styret.  
 
Sak 23/2019 Eventuelt  
Jonny Ternlind erstattes av Eirik Evensen (tidligere vara). 
Dette må endres i NIHF, Brønnøysund (Bjørn Olav Brandsdal følger dette opp).  
 



Region Nord-Norge – styrke samarbeid med Narvik og Harstad (og eventuelt andre lag) 
kanskje gjennom sosiale medier (fb?). Samarbeid om lag i yngre serier, kretslag, dommerkurs 
etc. 
	
	
	


