TIHK
Referat styremøte 06.mai 2020
Referert 6/5-20 av Bjørn Olav Brandsdal
•

Godkjenning av innkallelse, saksliste og referat
- Møtet var på Teams
- Styret godkjenner innkallelse, saksliste og referat

•

Årsmøte
- Frist for å avholde årsmøte er utvidet til 31.desember 2020. Styret ønsker å
avholde styremøtet fysisk før utgangen av juni. Dette avhenger av hva som blir
sagt på regjeringens pressekonferanse 7.mai.
- Økonomi – Erik Johnsen følger opp godkjenning av regnskap med revisorer.
Budsjett for sesongen 2020/21; Corona-tiltakene betyr reduserte inntekter fra
sponsorer, som nedskaleres inntil 25% av utgangspunktet. Vurderes og utføres
av Carite og Erik J. Nytt budsjett til styret på mail før offentliggjøring til årsmøte.
- Bjørn Olav Brandsdal legger sakspapirer ut på klubben sin nettside senest en uke
før årsmøtet avholdes.

•

Drift:
- Gladmelding fra Nordlysplussfondet; 30 000 til bruk for TIHK’s inkluderingsfond.
- Ikke betaling ved påmelding til seriespill i 2020/21 (nasjonale serier).
- Reisefordelingsutgifter er fortsatt utfordrende for spillere/foreldre pga tiden det
tar før NIHF utbetaler dette.
- Idrettsrådet – ny søknad på inkluderingsmidler. Timefordeling for 2020/21 vil bli
basert på tallene for 2019/20 (aktive utøvere i TA opptil 35 år).

•

Sport:
- Lagkabal (U15, U18, Herrelag og Damelag for 2020/21, godkjent)
- Trenerkabaler - noe gjenstår, men vil være klar innen 15.mai.
- Påmelding til svensk serie frist i august (gjelder U13/U10)
- Islegging høst 2020: Arild tar kontakt med kommunen med to ønsker; isen må
være klar til bruk midt i august (en uke før skolestart), samt at vi kan være med
på legging av is. TIHK kan bidra med personell som fritar kommunens
døgnkontinuerlige jobb i de to ukene isen legges.

•

Eventuelt:
- En av våre spillere utførte affekt-hærverk i vinter etter kamp, regning fra
kommunen på 9.000 kr. Faktura er betalt av klubben, Erik innhenter spesifisering
av denne for vår verifisering. Spiller faktureres halvparten av utgiftene
- Styret vil kommende sesong doble honorar for egne dommere. Dette
markedsføres i klubben (hjemmeside, Fb, jungeltelegraf, …) i håp om at det kan
bedre intern-rekruttering av nye dommere i TIHK.

