
REFERAT 
 
Møtedato: 14.01.2020          Kl: 18-20:00                     Sted: Ishallen    
Tilstede: Arild Hausberg, Bjørn Olav Brandsdal, Eirik Evensen, Gro Hauglid, Ingvild Gulestø 
Grunnvåg, Kim Rainer Eriksen, Carite Fønnebø, Erik Johnsen 
Inviterte:  
Frafall:  
Referent: Bjørn Olav Brandsdal 
 
Sak 01/2020 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat. 
 
Sak 02/2020 Økonomi 
Erik Johnsen orienterte om regnskapet for 2019. Styret et svært fornøyd med jobben som er 
gjort. Driftresultatet ser så langt ut til å gå i pluss. 
Erik Johnsen tilbys jobben som regnskapsfører for klubben med en justering av lønn. 
 
Sak 03/2020 Drift 
- kamera er oppe men ikke kalibrert 
- keeperutstyr er kjøpt inn 
- gjennomføring av kamper går fint 
- keeperstøtte fungerer 
- sikkerhet i sekretariatet (klubben gjør dette på dugnad og informerer kommunen) 
 
- undomdomslederseminaret (Carite Fønnebø - deltar) 
 
- hjemmeside og fb 
Lage nye saker for 2020 (Skøyter 1-2-3, SFO, etc) 
 
- politiattester ok. 
 
Sak 04/2020 Orienteringssaker 
Sport: 
- formalisering rundt samarbeidslag 
- lagsammensetning  
antall spiller på ulike lag må meldes inn til sport innen 1.februar. 
- U12/U13 har en utfordring i forhold deltagelse på Birkebeinercup og Cup i Narvik samme 
helg. U12 sin deltagelse på Cup i Narvik er sammen med spillere fra Narvik, hvilket ikke er 
godkjent fra styret. 
Styret innkaller til møte med foreldregruppen og trenerne/laglederne til U12/U13 i etterkant 
(16:45 22.01) av lagledermøte 20.01.2020. 
- sportsplan 
- regelendringer 
 
 



Rekrutt: 
GET – ca 20 medlemmer – det må jobbes aktivt for å øke antall barn på GET.  
Sarah Fenton får tilbud om GET og Jentehockey. 
 
Jentehockey registreringsskjema er laget. 
To jentehockeydager planlegges.  
 
Dommerutvalg:  
TSI har spurt om dommerhjelp til studentlekene i mars. 
 
Anleggsutvalg: 
Skøyteklubben utrede diverse alternativ for ny isbane, 400 m skøytebane kan inkludere en 
hockeybane i midten. Denne må ha tak over. 
 
Sak 05/2020 RNN  
Regnskap 2018 godkjent. 
Eirik Evensen er satt opp som regionstrener. 
 
Sak 06/2020 Eventuelt  
- Årsmøte 25/2 kl 19:00 – Carite Fønnebø booker på The Edge 
Innkalling sendes ut 1 måned før – frist for å melde inn saker er 2 uker før, saksliste sendes 
ut senest 1 uke i forkant. 
Alle	i	styret	må	bidra	inn	mot	årmøte	og	arbeidsfordeling	oppdateres	av	Carite	Fønnebø.	
-	Dato	for	neste	styremøte	4.februar	kl	19-21	i	ishallen.	
-	Referat	fra	styret	legges	ut	på	fb	for	lagledere	og	trener	i	tillegg	til	på	nettsiden	og	
Spond.	


