
 

 

Møteprotokoll 

Utvalg: Styret Tromsø Ishockeyklubb 

Dato: 03.03.21 

Sted: Teams 

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

 

 

1. Godkjenning av innkalling og sakskart 

Enstemmig godkjent 

2. Godkjenning av protokoll  

Enstemmig godkjent 

3. Orientering økonomi og administrasjon  

Årsregnskap, tilskudd, søknader, kommunens revisjon av 

tilskuddsordninger: 

 

Medlemsavgift er sendt ut. Litt kluss mtp familiemedlemskap men stort 

sett har betalingene gått raskt. Pga familiemedlemskap vil en se en 

reduksjon i medlemsavgift, noe som tilsier at en bør justere den i 

årsmøtet 2021. Slik det er nå vil en enslig person betale 200 kr mindre 

enn en familie på seks – en bør sette opp et rabattsystem for å utjevne 

denne uforholdsmessigheten. 

 



Treningsavgiften holdes på normalt nivå for spillere under 20. De over 20 

år får redusert medlemsavgift med tanke på lavere treningsaktivitet pga 

smittevernshensyn. 

 

Årsregnskap ligger som vedlegg til protokollen. Klubben har et godt 

regnskapsresultat for året 2020.  

 

I budsjett for 2021 ser styret behovet for å innarbeide en administrativ 

leder på et tidligst mulig tidspunkt, reelt sett høsten 2021. Dette 

innarbeides til budsjettforslaget som skal til årsmøtet 2021.  

 

Spørreundersøkelse ferdigstilles 07.03.21 med mulighet for å utvide 

tidsfrist for besvarelse for å få med flere respondenter. 

 

Det utarbeides en arbeidsfordeling ifb med forberedelse av årsmøte 

2021. Lagene må levere årsberetning og regnskap, noe de må påminnes. 

Årsmøtedato er ennå ikke fastsatt.  

 

4. Orientering Anleggsutvalg  

I følge Tromsø kommune er ishallen heftet med vedlikeholdskrav ifb med 

statlig finansiering av oppføring av den. Kommunen må undersøke 

hvordan det evt vil påvirke drift av ishallen i regi av TIHK. I fortsettelsen 

av dette bør TIHK undersøke muligheter for å utvide eksisterende ishall. 

 

Vadsø avventer finansiering for kjøp av gammelt vant fra TIHK. 

 

5. Orientering Dommerutvalg  

Pga ingen kamper er det stille i Dommerutvalget. Dommerne som TIHK 

har er flinke til å vedlikeholde kompetanse med å delta på 

treningskamper. 

 

6. Orientering Driftsutvalg 

Det er fremdeles noen kommunikasjonsproblemer med kommunen – 

spesielt mtp isprepp ifb med Åpen hall, men stort sett fungerer 

samarbeidet for tiden. 

 

Klubben har fått nye drakter. 

 



Av smittevernshensyn stenger TIHK tilbudet Åpen hall helgen 6.-7. mars 

2021. 

 

7. Orientering Sportslig utvalg  

Sportsutvalget opplever en del slitasje pga uforholdsmessig påtrykk fra 

noen foresatte. Opprykk av årskull/lagfordeling skal revideres og 

presiseres etter tilbakemeldinger.  

Seniorer har trent utenfor is samt på Charlottenlund. Yngre spillere på 

seniorlag har kunnet delta i treninger på isen.  

Digitalt treningstilbud som Asker bruker er under utredning.  

Trenere skal selv besvare anmodning om trenerattest fra NIHF. Dette er 

å anse som en kartlegging fra NIHFs side. 

8. Region Nord – møte 16. mars, innspillsrunde 

Arild Hausberg og Carite Fønnebø deltar for TIHK. 

  

9. Mobbesak og uholdbar oppførsel fra foresatte  

 

Ingvild Grunnvåg vedtatt som inhabil. Fire til stede for saksbehandling og 

votering. 

Foresatte som står for uforholdsmessig påtrykk på utvalgsmedlemmer 

stiller ikke til møter som utvalg kaller inn til, men driver uklar énveis-

argumentasjon gjennom meldinger til enkeltmedlemmer noe som helt 

klart vanskeliggjør en konstruktiv dialog. Dette oppleves av utvalgs-

medlemmer/trenere som trettende og svært slitsomt. For å hindre 

slitasje på klubbens tillitspersoner og trenere må en gå til steget å 

blokkere enkelte foresatte fra enkeltmedlemmers sosiale medier samt 

utestenge en foresatt fra treninger i regi av TIHK. 

Tidligere behandlet mobbesak har utviklet seg der en spiller ikke har levd 

opp til krav satt ved sist behandling. Jfr Troms idrettskrets har TIHK 

behandlet saken i tråd med deres og NIFs retningslinjer. Styret innkaller 

til møte med spilleren og foresatte. Siden enkeltspilleren ikke har rettet 

seg etter føringene som har blitt lagt tidligere vil det foreligges spilleren 

og foresatte at spilleren utestenges for en måned. Dette er i tråd med 

Troms idrettskrets anbefaling.  



 

Møtet hevet kl 21:45 

Arild Hausberg (s) 

Styreleder 

 

 


