Møteprotokoll
Utvalg: Styret Tromsø Ishockeyklubb
Dato: 20.08.2020 kl 1800 - 2000
Sted: Møterom 2. etasje Ishallen
Oppmøte:
Arild Hausberg (leder)
Eirik Evensen
Helena Roos
Kim Eriksen
Carite Fønnebø
Ole Jensberg
= 7 til stede

Varamedlemmer:
Jeanette Welfler (deltok via nett)
Ingvild Grunnvåg (meldt forfall)
Økonomimedarbeider:
Erik Johnsen (deltok i gjennomgang økonomi)

1. Godkjenning av innkalling og saksliste:
Enstemmig godkjent.
2. Godkjenning av protokoll 17.06.20:
Godkjent med følgende protokolltilførsel:
`Ytterligere medlemmer av Sportslig utvalg videreføres :
- Eirik Evensen
- Chris Steele
- Jeanette H Andersen
Styret velger å utnevne Terje Øvergård som leder av Sportslig utvalg.’
3. Orientering Økonomi :
- Balanse:
Pr 1.august 2020 ligger TIHK an til kr 140.000 kr i pluss.

-

Reisefordeling:
Sammen med reisefordelingen del 2 og 3 fra forbundet, går økonomien til
klubben, og lagene, i pluss for første halvdel av 2020.

-

Revidering av budsjett:
Revidering av budsjettet 2020/2021 for TIHK vil være av marginal
betydning slik at det ikke er hensiktsmessig å gjøre større revideringer av
budsjettet lagt frem for årsmøtet

-

Tilskudd fra Sparebank1 Nord-Norge for islegging:
Tilskuddet øremerket islegging på kr 50.000 foreslår vi overfor SpbNN
tilbakeføres, da klausulen om opplæring som SpbNN og TIHK la til grunn
for samarbeid for islegging mellom Tromsø kommune, Isbaneteknikk og
TIHK, ble annullert av kommunen i utførelsesfasen.

-

Halleie:
TIHK har mottatt regning på halleie fra Tromsø kommune på kr 57.000 for
første halvår 2020. TIHK har kun blitt fakturert for januar og februar.

-

Kostnader i erstatningssak:
Kostnader for takskaden i spillerkorridor, er ennå uavklart da TIHK ikke har
mottatt spesifiserte bilag for kostnader fra kommunen. Skaden ser heller
ikke ut til å være reparert - selv om TIHK har betalt kr 9000.

-

Treningsavgift:
Jeanette Welfler orienterte om ca 70 ubetalte fakturaer for treningsavgift.
Beløpet for betalte fakturaer 2020 er høyere enn samme tidspunkt 2019
(avgiften ble økt med 500kr), men det er fremdeles for mange ubetalte
fakturaer. De som ikke har betalt, følges opp av Jeanette med en
fellesmail, og får slik en siste sjanse til å bli med i høstens sesong.

4. Orientering Sportslig utvalg:
- U15 har drevet barmarkstrening ila sommeren.
- U10 har fått tildelt utfordrende treningstider, men det jobbes med løsning
med internt bytte.
- Ishallen kan ikke åpnes før Tromsø kommune har utarbeidet kommunale
retningslinjer for covid-19. Dette skjer tidligst i uke 35. Styret synes slik
sendrektighet fra halleier er vanskelig å forstå ettersom grunnlaget for
slike retnlinjer ligger klare.
- Lagleder-, trener- og utvalgsmøte berammes til 27.08.20 kl 1800. Tema er
korona-hensyn og regler, samt sportslig plan fremover. Møtested
annonseres via våre sosiale kanaler.

5. Orientering Rekruttutvalg:
- Rekruttutvalget går gjennom rekrutteringstiltak og rekrutteringsmateriell.
- Barnehager og uformelle skøytemiljøer er det en først og fremst ser som
rekrutteringsarena.

6. Orientering Driftsutvalg:
- Driftsutvalget har utarbeidet TIHKs retningslinjer og rutiner for covid-19.
- Noen justeringer med hvilke grupper som kan lagre utstyret i ishallen må
påregnes (barna prioriteres), men dette avhenger også av de kommunale
retningslinjene.
- Praktiske rutiner for adgangskontroll/hygiene/munnbind må utarbeides
ved sesongstart, Helena følger opp sitt omfattende arbeid med plakater og
markedsføring internt i sosiale kanaler.
7. Orientering Dommerutvalg:
- Det er ingen fra styret i dette utvalget, men Styret ønsker å få
oppdateringer mot styremøter fra utvalget
8. Orientering Anleggsutvalg:
- TIHK følger Skøyteklubbens arbeid med ny innebygget kunstfryst bane,
men fremdriften der er tilsynelatende på sakte fart. Medlemmer av
Anleggsutvalget er som i fjor; Arild Hausberg, John Johnsen og Åge
Aleksandersen.
9. Gjennomgang av inn- og utgående post som behandles av styremedlemmer og ikke
i de enkelte utvalg
- Kinoreklame for TIHK på Tromsø kino vil komme på kr 40.000 for 40
sekunder, 26.000 kr for 20 sekunder. Reklamen vil vises i 17 uker høst
2020 om klubben kjøper reklameplass. Klubben vil bruke lokale film-/
reklamemiljø til å produsere filmen, distribusjon gjennom Capa kinofilm.
Arild melder tilbake til Capa om vår interesse, Carite og Ole leder dette
arbeidet i klubben.
- TIHK ber om at leder Ludvig i Region Nord utsetter møtet til september,
etter sesongen har kommet i gang. Vi har nok med å følge opp egen klubb
nå.
Følgende rapporteres til Region Nord: (er nå rapportert pr 21.aug)
✓ Jenteansvarlig: TIHK jobber videre med å finne rett person
✓ Rekrutteringsansvarlig: Ole Jensberg
✓ Barneidrettsansvarlig: Ingvild Gulestø
Ansvar hockeyskolen
✓ Administrativt : Eirik Evensen
✓ Sportslig : Chris Fenton

10. Forbundsting 2020
- Forbundstinget arrangeres i Stavanger 9. - 11.okt. 2020.
- 31.08.20 er det frist for å melde inn deltagere fra TIHK til Forbundstinget.
- Arild deltar på forbundets regning (som medlem i forbundsstyret)
- Carite vurderer deltakelse for TIHK (kvoten er 2 deltakere)
- NB : FRIST FOR FORSLAG TIL TINGET ER 15.SEPT.

Møtet hevet kl 20:00
Arild Hausberg (s)
Leder

