REFERAT
Møtedato: 24.09.2019
Kl: 18-21:00
Sted: Ishallen
Tilstede: Arild Hausberg, Bjørn Olav Brandsdal, Carite Fønnebø, Kim Rainer Eriksen, Eirik
Evensen
Inviterte: Erik Johnsen
Frafall: , Gro Hauglid, Ingvild Gulestø,
Referent: Bjørn Olav Brandsdal
Sak 24/2019 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat.
Sak 25/2019 Økonomi
Orientering fra Erik Johnsen om økonomien til klubben.
Tromsø kommune har gitt tilbakemelding på våre henvendelser og ber om mer tid for å
finne grunnlaget for våre utestående regninger. Styre vil ikke betale renter på en regning fa
kommunen som de har bedt oss om å vente med å betale.
Treningsavgifter er sendt ut for høsten 2019.
Styreleder følger opp sponsorer for 2019/20.
Sak 26/2019 Drift
Utstyr – keeperutstyr (50 000 kr fra SNN), bestilling av drakter, venter på utstyr som er
bestilt (pucker etc)
Medlemsoppfølging – Kim Rainer Eriksen følger opp dette
Hjemmeside og fb – lag saker for www og fb (Eirik Evensen og Bjørn Olav Brandsdal)
Politiattester – frist satt til 20.november
Vaktmester – ordningen fra kommunen er sagt opp, hvilket innebærer at vi ikke har
vaktordning utover ordinær arbeidstid.
Styret vil invitere til et allmøte i oktober etter at alle lagene har gjennomført foreldremøter
Klubbkveld gjennomføres 16.oktober med 5-6 stasjoner (brann, førstehjelp, sekretariat etc).
Kickoff-kveld ønskes arrangert i slutten av oktober, Arild som konferansier.
Sak 27/2019 Orienteringssaker
Sport:
U15 og U18 ok.
U12 usikker på hvor mange spillere det er i laget. U13 spiller sammen med U12 i svensk
serie. U12/U13 regnes som et lag.
HFO har ikke fått nok påmeldte. Avventer for å se om det kommer flere.
Åpen is på tirsdager fungerer veldig bra.

Rekrutt:
Oppstart GET 1.oktober. Mangler fortsatt en hovedtrener.
Jentehockeydag 6.oktober
Barnehager + SFO besøkes
Nordlys minicamp – isleie for alle timene, økonomisk utfordrende.
Dommerutvalg:
Dommerkurs 1.nov. Kun tre påmeldte så langt, må jobbe med å få
For få dommer for 2019/20.
Terje Øvergård har blitt forbundsdommer.
Anleggsutvalg:
Ingen aktvitet siden sist styremøte.
Sak 28/2019 RNN
Styremøte 6/10.
Følge opp regionslag for U15 og JU17 (gjøres av Bjørn Olav Brandsdal).
Styret ønsker en samlingshelg før nyttår.
Sak 29/2019 Eventuelt
Søknad reisestøtte for jenter født 2007 om reisestøtte til for spill for Rosenborg JU13 og
Leangen JU16:
Styret ønsker ikke å gi direkte støtte til enkeltspillere eller lag. Dette gis gjennom dugnader.
Styret vil opprette et Jentehockeyfond og gir en startkapital til dette. Videre vil ansvarlig for
jentehockey i klubben søke om midler til dette fondet fra ulike aktører og bedrifter.
Vedtekter for dette fondet skal utarbeides og fondet administreres av sportslig utvalg.
Styret ønsker også å opprette et Kretslagsfond for å støtte spillere som deltar på kretslag.
Styreleder gir tilbakemelding på søknaden.
Treningsavgift – søknad om halv treningsavgift for en spiller på herrelaget som trener
annenhver uke:
Styret ønsker ikke å differensiere på treningsavgift for enkeltspillere siden dette vil
skape en presedens for redusert treningsavgift basert på antall treninger en spiller
deltar på og medføre økt administrasjon. Styreleder gir et svar Anders Blomkvist.
Neste styremøte 22.oktober

