TIHK
Referat styremøte 24.APRIL 2020
Referert 24/4-20 av Kim m justering av Arild
•

Regnskap & Balanse 2019 er klart. Pent driftsresultat på ca 600’kr. All utestående gjeld er
gjort opp, slik at vi ved inngangen til 2020 er ajour. Regnskap-19 godkjennes på neste
styremøte (ila første halvdel mai), når revisjon har stemplet OK.

•

Sport
- Møtes neste uke for avklaring nye regler over-/underårig U18
- Herrelaget: Ny trener? Spillergruppe ser ut til å bli den samme
Morgan Pagni og Stubberud ser ut til å forsvinne.
- Damelaget: Ca 8 har svart, antatt at det blir mye det samme som ved sesongslutt nå
- Sport må ta stilling til suspenderte trenere mot neste sesong
- Hovedtrener forutsettes å ha høyere treningsutdannelse (alle fire kurs)
- Trener- og dommerutdanning må fokuseres på

•

Økonomi
- Ryddet i økonomi, rettet slik at vi ikke ser ut til å ha tjent på Koronapandemi.
- Kommunen har tatt isen, alt ser ut til å være i orden. Når det er avklart om vi kan starte
seriespill til høsten, tar styreleder kontakt med kommunen for å sikre is klar medio
august.
- Søke om erstatning tap for 17. mai
- Noen tap mtp reiseutgifter (forhåndsbetalt av lagene, spesielt U18 taper mye her)
- Sponsorinntekter høst 2020? Det ser ut til at flere lag vil miste disse inntektene pga
gjeldende forhold. Om disse inntektene faller bort, hvordan skal det erstattes? Dugnad,
tilskudd fra klubben?
- Kompensasjon fra NIF for bortfall av kaféinntekter og sponsorinntekter? Vi har gitt TroFi
Idrettskrets det ønsket, de jobber opp mot NIF på dette. Pr i dag dekkes bare tapte
billettinntekter, noe som treffer breddeidretten dårlig.
- Påmeldingsavgift og reisefordelingspenger:
Påmelding nå til seriespill høst20, må kunne refunderes fra forbundet - dersom det må
utsettes pga korona. Reisefordelingssystemet bør endres på av forbundet – altså at dette
utbetales raskere etter påmelding. Styreleder sjekker dette kjapt med NIHF.

•

Tromsø Ishall
- Drift av ishall i klubbens regi? Ingen tilbakemelding fra kommunen på klubbens ønske om
overdragelse av ishalldrift til klubben

•

Administrasjon
- Årsmøtet gjennomføres 26. mai via Teams
- Sakspapirer må være klare i god tid før møtet
- NB : Nytt Teams-styremøte forberedende årsmøte ….forslag ONSDAG 6.MAI KL 10.
Gi tilbakemelding på det tidspunkt, dersom ikke passer – foreslå annet tidspkt samme
uke.

