
 

 

Møteprotokoll 

Utvalg: Styret Tromsø Ishockeyklubb 

Dato: 06.01.21 Kl 1800 - 2030 

Sted: Teams 

Oppmøte: Varamedlemmer: 
Arild Hausberg (leder)  Jeanette Welfler 
Eirik Evensen (ikke møtt) Ingvild Grunnvåg 
Helena Roos  = 2 til stede 
Kim Eriksen   
Carite Fønnebø  Økonomimedarbeider: 
Ole Jensberg Erik Johnsen 
= 5 til stede  

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: 

Enstemmig godkjent. 

 

2. Godkjenning av protokoll: 

Enstemmig godkjent. 

 

3. Orientering økonomi/administrasjon: 

Økonomimedarbeider gjennomgikk regnskapsresultat 2020. Foreløpig resultat viser 

et godt overskudd – endelige tall vil foreligge på et senere tidspunkt etter at det er 

sendt til regnskapsfører. I stor grad skyldes et godt resultat mye av redusert 

reiseaktivitet men god aktivitet i klubben.  

 

TIHK vil søke midler fra kompensasjonsrunde 3 fra Idrettsforbundet. 

 

Hjemmesidene trenger å redigeres, Helena Roos vil bistå til oppdateringer. 

 

4. Orientering Sportslig utvalg: 

Styret har tidligere vedtatt at hospitering pr nå ikke er hensiktsmessig på nåværende 

tidspunkt pga smittevern.   

 



TIHK ser behovet for å utrede en rolle som sportslig leder og eventuelt frikjøp av en 

daglig leder. En hovedtrener vil sørge for kontinuitet og heving av idrettslig nivå. En 

daglig leder vil i stor grad profesjonalisere klubben og effektivisere driften. Klubbens 

økonomi og fremtidsutsikter tilsier at man nå er i en gunstig situasjon til å kunne 

tilføre klubben slike ressurser. 

 

5. Orientering Rekruttutvalg: 

Klubben har gjennomført rekrutteringsarbeid på Prestvannet, noe som har resultert i 

henvendelser om barn som ønsker å prøve ishockey. Klubben ønsker å utvikle dette 

for økt rekruttering.  

 

6. Orientering Driftsutvalg: 

Birger Flønæs har underskrevet kontrakt med TIHK og inngår som klubblege. Han vil 

ha ansvar for oppfølging av skader, førstehjelpskurs, holdningsarbeid, 

antidopingarbeid osv. 

 

Driftsutvalget har kjøpt inn treningsdrakter til barnelagene. 

 

Gammelt vant søkes solgt til ishockeyklubb i Vadsø. 

 

7. Orientering Anleggsutvalg: 

TIHK har fått ansvaret fra Tromsø kommune for å drifte Åpen hall i 2021 som 

prøveprosjekt. Målet bør være at TIHK bruker dette som grunnlag for å overta drift 

av ishallen.  
 

 

Møtet hevet kl 2030 

Arild Hausberg (s) 

Styreleder TIHK 


