REFERAT
Møtedato: 04.02.2020
Kl: 18-20:00
Sted: Ishallen
Tilstede: Arild Hausberg, Bjørn Olav Brandsdal, Eirik Evensen, Gro Hauglid, Ingvild Gulestø
Grunnvåg, Carite Fønnebø, Erik Johnsen
Inviterte:
Frafall: Kim Rainer Eriksen
Referent: Bjørn Olav Brandsdal
Sak 07/2020 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat.
Sak 08/2020 Økonomi
Erik Johnsen orienterte om regnskapet for 2019.
Regnskap for 2019 er ikke ferdigstilt, mangler en del fra de to første månedene pga
manglende respons fra tidligere leverandør av regnskapstjenester.
Sak 09/2020 Drift
Utstyrsleverandør (Astor sin butikk – CCM for hele klubben – sjekkes videre)
Sak 10/2020 Orienteringssaker
Sport:
- kvalik til første div for herrelaget ønskes ikke for TIHK
- Regelendringer sendes til forbundet. Klubben har forslag om tre regelendringer.
Rekrutt:
Ikke gjennomgått
Dommerutvalg:
Ikke gjennomgått
Anleggsutvalg:
Ikke gjennomgått
Sak 11/2020 RNN
- møte med Narvik og Region Nord-Norge 22.februar i Tromsø
Sak 12/2020 Årsmøte
- Årsmøte utsettes fra 25/2 til 17/3 kl 19:00 – Carite Fønnebø har bookr 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.
- Medlemsliste oppdatert – en stemme seddel til hvert medlem.
- Gjennomgang og godkjennelse av Org Plan.
- Gjennomgang og godkjennelse ac Strategiplan – gjøres i etterkant av møtet

- Gjennomgang og godkjennelse av årshjul – gjøres i etterkant av møtet
- Gjennomgang og godkjenning av Sportsplanen – gjøres i etterkant av møtet.
- Gjennomgang av regnskap/budsjett – ikke ferdigstilt.
- Bjørn O. Brandsdal legger ut innkalling til årsmøte på nettsiden
Sak 13/2020 Eventuelt
- i forbindelse med forrige hjemmekamp for klubbens herrelag ble det utført hærverk på
ishallen av en Tromsø-spiller. Spilleren er identifisert og regningen for utbedring av
skadene på ishallen vil bli sendt videre til den aktuelle spilleren. Styret ser svært alvorlig
på hendelser som dette. Vi har nulltoleranse for slik oppførsel, dette handler også om
signaleffekten overfor yngre spillere i klubben. Styret tar et oppklarende møte med
spiller og lagleder i denne saken

