
REFERAT 
 
Møtedato: 26.11.2019          Kl: 19-21:00                     Sted: Ishallen    
Tilstede: Arild Hausberg, Bjørn Olav Brandsdal, Eirik Evensen, Gro Hauglid, Ingvild Gulestø 
Grunnvåg, Kim Rainer Eriksen 
Inviterte:  
Frafall: Carite Fønnebø, Erik Johnsen 
Referent: Bjørn Olav Brandsdal 
 
Sak 36/2019 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat. 
 
Sak 37/2019 Økonomi 
Frafall fra Erik Johnsen. Orientering per epost. Arbeides fortsatt med opprydding fra 
tidligere. Faktura fra kommunen kommer fortsatt veldig sent. Økonomien ser ut til å være 
under kontroll. Styret er fornøyd med den grundige jobben som gjøres. 
 
Sak 38/2019 Drift 
- utstyr 
Kampmål – flexipegger. Dagens mål ødelegger isen. Styret ønsker å få et kostnadsoverslag 
for å vurdere om klubben skal dekke disse utgiftene. 
 
- medlemsoppfølging 
Følges opp av Kim Rainer Eriksen 
 
- hjemmeside og fb 
Oppdateres jevnlig av Bjørn-O.B. Og Eirik E. 
 
- politiattester 
De fleste er ok. Gro H. følger opp. 
 
Oppfølging av vaskemaskin i hallen 
Opplæring i bruk av sekretariat – lagene har selv ansvaret for gjennomføring. Dette er 
spesielt viktig at lagene følger opp siden det er vanskelig å finne personer. 
Allmøte/kickoff etter nyttår. 
 
Sak 39/2019 Orienteringssaker 
Sport: 
Hospitering av 2007ere til U15 fra januar og spillere U15 spillere opp til U18. 
Morgan P. er interessert å bidra i klubben mens han er her. 
 
Rekrutt: 
GET – Kristin og Chris Fenton, Morgan Pagini er med på gjennomføring av GET. Styret er 
meget tilfreds hjelpen fra alle som er involvert i GET, og spesielt at Kristin og Chris kan hjelpe 
til med opplæring av instruktører. 



Registrering av ny medlemmer må gjennomføres minst en dag i uken. Bjørn O. spør om en 
av foreldrene kan hjelpe til. 
Jentehockey registreringsskjema må lages. (Bjørn O.) 
To jentehockeydager planlagt etter jul. (Bjørn O.) 
 
Dommerutvalg:  
To nye dommere fra klubben skal dømme U15-kampene 29/11-1/12. 
 
Anleggsutvalg: 
Skøyteklubben har fått 150 000 kr fra Idrettskretsen for et forprosjekt med 3-4 alternativ til 
nytt anlegg hvor et alternativ er med curling bane og en treningsbane for ishockey i midten. 
TIHK vil støtte dette tiltaket. 
 
Sak 40/2019 RNN  
RNN har fått 12 000 kr i støtte fra NIHF. RNN jobber videre å få inn sponsorer. 
Klubben støtter budsjettforslaget fra RNN. 
Første samling blir mest sannsynlig 14.-15.desember. 
 
Sak 41/2019 Eventuelt  
-	U18-Herrelaget	
U18	spillerne	har	tilbud	om	å	trene	med	Herrelaget.	Disse	lagene	har	treningstid	etter	
hverandre,	og	enkelte	spillere	på	U18	ønsker	at	U18	og	Herrelaget	har	treninger	på	ulike	
dager	for	å	kunne	trene	med	begge	lagene.	Sport	ønsker	å	få	en	formell	henvendelse	
dersom	det	er	ønskelig	å	prøve	å	flytte	på	tidspunkt	
	
-	dopingsak	og	antidopingarbeid	
Vi	venter	på	domsavsigelse,	spiller	fortsatt	suspendert	
Alle	i	klubben	fra	U14	og	oppover	skal	gjennomføre	eprogrammet	til	Antidoping	Norge.	
Brosjyrer	–	eksempelvis	trenrent	fra	Sats	eller	dopingkontakten.no	
Antidopingansvarlig	i	klubben	bes	om	følge	opp	dette.	
Antidopingaften	i	regi	av	klubben	i	januar	med	pizza	i	hallen.	
	
-	invitasjon	til	Narvik	m/GET	kamp	og	samarbeid	
Møte	er	planlagt	første	uke	i	desember.	
Dette	skal	gå	gjennom	sport	slik	at	det	formalisert,	Chris	Steele	har	vært	i	kontakt	med	
Narvik	
Det	må	etableres	konkrete	samarbeidsregler	for	TIHK.	
Arild	H.	følger	opp	med	Narvik.	
	
-	strategi	overtagelse	av	Åpen	hall	eller	eventuelt	kjøpe	ishallen.	Styreleder	melder	seg	
inhabil	i	denne	saken	og	fratrer	alt	arbeid	i	saken.	Nestleder	og	leder	av	driftsutvalget	
(Carite	F.)	følger	denne	saken	videre.		
	
-	dato	for	neste	styremøte	
Tirsdag	14.januar	


