
Referat styremøte 17.06.20 kl 2030 

 

Til stede: 

Arild Hausberg (leder) 

Eirik Evensen (deltok via nett) 

Helena Roos  

Kim Eriksen 

Carite Fønnebø 

Ole Jensberg 

Møtende varamedlem: 

Jeanette Welfler 

= 7 til stede 

 

1. Godkjenning av innkalling: 

Innkalling enstemmig godkjent. 

Kim Eriksen enstemmig valgt som referent. 

 

2. Godkjenning referat: 

Møteprotokoll 06.05.20 og årsmøteprotokoll 26.05.20 enstemmig godkjent. 

 

3. Status: 

• Adm/økonomi/web: Oppdatert regnskap tom. mai 2020 fremlagt uten 

merknader. 

• Sport: Det arbeides med trenerkabal for høst 2020. Lisenser for spillere som skal 

spille kamper i Sverige må ordnes. 

• Drift: Klubben har søkt kommunen om å få lagt is til 15. august for tidligst mulig 

oppstart av sesong. Klubben opplever at samarbeidet med kommunen er i stadig 

bedring. Utstyr må på plass til sesongstart. Avklaring om lagerplass for spillere 

ønskes – barn og konkurrende spillere prioriteres. Det ønskes en formalisering av 

arbeidsoppgaver i tilknytning til hjemmekamper, spesielt ønsker styret at det 

opprettes en fast og formell gruppe for sekretariatsfunksjoner. Dette for å bevare 

samt utvikle kompetanse for en kritisk funksjon i klubben. 

• Anlegg: Leder redegjorde for klubbens arbeid med å sikre en fremtidig 

treningsflate i tillegg til ishallen. Det mest realistiske ser ut til å være et samarbeid 

med skøytemiljøet i Tromsdalen. 

• Rekrutt: Chris Fenton skal ha treneransvar for Hockeyskolen fra høsten 2020. 

 



  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

   

   

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Møtet hevet kl 22.20 

Arild Hausberg (s) 

Leder 

-     Jeanette H. Andersen, medlem 
-     Chris Steele, medlem
-     Eirik Evensen, medlem
- Ingvild Grunnvåg Gulestø, medlem

- Terje Øvergård, leder, reglementsendringer

• Sport:

- Ole Jensberg (hovedmaterialforvalter)

- Helena Roos

• Driftsutvalg:

- Arild Hausberg

• Anleggsutvalg:

- Sanna Filpus

- Gro Hauglid

• Dommerutvalget:

- Eirik Evensen

- Jeanette Welfler

- Chris Fenton

- Ole Jensberg

• Rekruttutvalg:

- Eirik Evensen: Sosiale medier

- Carite Fønnebø: Lisenser, rapporteringer, økonomiopplæring lagledere

- Helena Roos: Oppfølging politiattester

- Jeanette Welfler: Medlemsoppfølging

- Kim Eriksen: møtesekretær, drift hjemmesider

• Adm/økonomi/web:

Konstituering:4.

15.06.20
Arild Hausberg redegjorde for regionrådsmøte 

Eventuelt:6.

29.10, 26.11, 10.12Kl 1800-2000, møtested ishallen

Møteplan for 2020 blir som følger:06.08, 03.09, 01.10, 

Møteplan:5.


