
 

 

Møteprotokoll 

Utvalg: Styret Tromsø Ishockeyklubb 

Dato: 04.02.21 kl 2000-2215 

Sted: Møterom 2. etasje Ishallen / Teams 

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

 

Klubblege deltok i første halvdel av møtet. 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: 

• Enstemmig godkjent. 

 

2. Godkjenning av protokoll: 

• Enstemmig godkjent. 

 

3. Orientering økonomi/sport: 

• Årsregnskap 2020 er ferdig – alt ser greit ut, TIHK går med et overskudd på ca kr 

700.000,- etter at kompensasjon for bortfall av inntekter grunnet Covid-19 

regnskapsføres på budsjettåret 2020.  

 

• Klubben i sin helhet ligger på en egenkapital på over en million kroner, men en 

del av disse midlene er bundet til enkelte lag. Overskuddet kommer av lavere 

aktivitet men at lag har kunnet drive inn midler som tilnærmet normalt. 

 

• NIHF har laget nytt system for familiemedlemskap, men dette har ikke blitt 

ferdigstilt av NIHF ennå. Derfor har klubben vært nødt til å tilbakekalle fakturaer 



som allerede har blitt sendt ut slik at en skal kunne betale familiemedlemskap. 

Det er uvisst når dette systemet er klar til bruk i MinIdrett. Familiemedlemskap 

skal ligge på kr 1000,- for fire medlemmer og oppover.  

 

• HFO har nedsatt pris til kr 500,- De enkelte spillere må meldes på.  

 

• Styret ønsker å søke midler fra Ishavskraftfondet, søknadsfrist er 01.03.21. 

 

• Utstyrsmidler fra NIHF ønskes søkt både til jentehockey og keeperutstyr. 

 

• Styret godkjenner at trenere kan skaffe seg treningsklær dekket av klubben for 

inntil kr 1500,- med retningslinjer for merke og logo. 

 

• Innkomne midler fordeles til lag etter innmeldt aktivitetsnivå og/eller om en 

søknad om midler gjelder enkelte lag slik at midler tilfaller lagene på et rettferdig 

vis. 

 

2. Orientering Driftsutvalg: 

• Åpen hall er åpen for alle da det ikke regnes som organisert idrett. Avstand skal 

overholdes og TIHK opererer med et maks antall besøkende på ca 50.  

 

• Driftsutvalget/klubblege tar kontakt med smittevernteamet til Tromsø kommune 

for avklaring vedrørende nasjonale og lokale veiledninger vedrørende smittevern 

i ishallen.  

 

• Klubben skal resertifiseres som rent idrettslag ila 2021 jfr toårig sertifisering. I den 

sammenheng vil klubblege iverksette holdningsarbeid i U18/U15/U13 i form av e-

læringskurs, kurs med lag og fokus på dette i sosiale medier. 

 

• Opplæring/kursing av skadeforebygging, kosthold etc bør en holde fysisk. 

Klubblege samarbeider med de enkelte lags trenere for å sette opp program for 

dette. 

 

• Hjertestarter har ennå ikke kommet, Driftsutvalget purrer.  

 

• Driftsutvalget opplever kommunikasjon med Tromsø kommune med som 

utfordrende. Det har blitt gjennomført møte med Tromsø kommune om 

lagersituasjonen. At TIHKs spillere ikke får bruke lager begrunnes med at lukt av 

hockeyutstyr bryter med kommunens HMS-regler, noe som gjør at verken 

renholdere eller vaktmestere ønsker å jobbe i ishallen. TIHK får bruke noen lager 

men ikke lager fire. 

 



3. Orientering Anleggsutvalg: 

• TIHK har vært i kontakt med Bydrift. Håkon Gjertsen er kommunens 

kontaktperson for dialogen om TIHKs overtagelse av drift av ishallen. 

 

• Gammelt vant skal selges for kr 100.000,- til ishockeyklubb i Vadsø.   

 

4. Orientering Sportslig utvalg: 

• Questback vedrørende fremtidig spill godkjennes etter redigering av styret. 

Distribueres ila neste uke til herrelag og jentelag samt også spillere som har 

sluttet i TIHK. Informasjon om spillere bak tre- fire år og epostadresser hentes inn 

fra lagledere hos U18, Damelaget og Herrelaget.  

 

• Styret ønsker å nedsette et kartleggingsutvalg for rekruttering av sportssjef, 

kandidater for dette utvalget er: Åge Aleksandersen, John Johnsen, Eirik Evensen 

og Terje Øvergård eller Ingvild Grunnvåg. Styret er av den oppfatning at klubben 

bør leie inn ekstern kompetanse for å kvalitetssikre en eventuell ansettelse basert 

på tidligere erfaringer for å sikre en god ansettelse. TIHK avsetter midler til 

kartleggingsutvalget. 

 

5. Orientering Rekruttutvalg: 

• Det er nå registrert ca 50 påmeldte til Hockeyskolen.  

 

6. Eventuelt: 

• Årsmøte settes til 18. mars 2021. 

 

 

 

 

Møtet hevet kl 2215 

Arild Hausberg (s) 

Styreleder TIHK 


