
 

 

Tromsø Ishockeyklubb 

Møteprotokoll 

11.05.21 

 

Utvalg: Styret Tromsø Ishockeyklubb 

Arild Hausberg, Ole Jensberg, Erik Johansen, Helena Roos, Jeanette Welfler, Carite 

Fønnebø, Tora Langøy (V) 

Forfall: Ingvild Grunnvåg (V) 

Godkjenning av innkalling og sakskart 

Enstemmig godkjent. 

Godkjenning av protokoll 

Enstemmig godkjent av forrige styre. Nytt styre tok referat til orientering. 

Gjennomgang og fordeling av oppgaver/ ansvar i utvalg. 

Administrasjons/ Økonomiutvalget (AU): 

Jeanette Welfler 

Erik Johnsen (web) 

Carite Fønnebø 

Dommerutvalget (DU) :  

Carite Fønnebø 

Tora Langøy (dommeransvarlig) 

Rekrutteringsutvalget (RU):  

Ole Jensberg (leder) 

Chris Fenton 

Jeanette Welfler 

Erik Johansen 

Driftsutvalget: 

Helena Roos (politiattest, klubblege kontakt, web) 

Carite Fønnebø 

Tora Langøy (dommeransvarlig, opplæring web) 



 

 

Sportsutvalget:  

Terje Øvergård 

Ingvild Grunnvåg (barneidrettsansvarlig) 

Chris Steele 

Jeanette H Andersen 

Erik Johansen (jentehockeyansvarlig) 

Anleggsutvalget (ALU) 

Arild Hausberg 

John Johnsen 

Åge Alexandersen 

Frode Rinnan 

 

Orientering Rekrutt 

God rekruttering ved utgangen av sesongen. Utfordringer rundt 

medlemsregistrering, «prøveperiode» og medlemsregistrering. Forslag om armbånd 

system for å forenkle prosessen. Styret bestemmer at alle som skal begynne på 

hockeyskolen skal være medlemmer av klubben uavhengig av kostnad for 

aktiviteten. Dette pga forsikring. Rekruttutvalget formaliserer forslag til 

retningslinjer ved innmelding og opptak på Skøyte og Hockeyskolen. 

Orientering Sport 

Ingen fra sportsutvalget til stede på møtet. Lagsammensetninger er klare og er 

publisert på lagleder/trener siden. Dette skal for fremtiden også bli kommunisert pr 

epost. Utfordringer med at ikke alle trenere er inkludert i prosesser der spillere skal 

flyttes. Det påvirker også yngre lag. Styret skal formalisere og lage instruks til 

oppgavene i sport slik at det blir tydeligere hva arbeidsoppgavene er. 

Mangler lagleder på 2 lag (herrer og U10, nytt lag). Erik Johansen tar kontakt med 

sport for detaljer og eventualiteter, og informerer deretter foreldre på U10. 

Forslag om at alle trenere burde sitte i sportsutvalget. Styret innkaller til møte med 

sport for å finne løsninger som fungerer. 

Trenerkurs tillegges sport for gjennomføring og koordinering.  

Orientering Drift 



 

 

Arrangøransvarlig diskuteres: Det besluttes å foreløpig gjennomføre som før. Delvis 

via lagsdugnader, delvis via frivilligheten. Helena har «rigget ned» vår drift i 

ishallen. Noe utstyr gjenstår.  

Orientering Adm/ Økonomi 

Brev til Tromsø Kommune sendt 11.05.21 ang åpning av hallen i uke 33, og 

overtakelse av drift i ishallen. Ved positivt svar kan planlegging av evt Camp i uke 

33 starte (Carite F og Erik Johansen gjennomfører). 

Lite aktivitet. Innrapporteringer iht til tildelinger er gjennomført. Når lagledere er satt 

kan adm få kontroll på hvilke kontoer som følger hvem, og hvilke tildelinger i bank 

som skal gjøres. 

Ønske om egne epostadresser til trenere. Styret ser på muligheter i google ved Carite.  

Hjemmesider: Helena Roos og Erik Johnsen. Tora Langøy i opplæring. 

Revisjon av org plan og sportsplan: Styret foreslår en workshop for revidering.  

Orientering Anleggsutvalget 

Anleggsutvalget vurderer og undersøker muligheter for påbygg av ishallen på forsiden. 

Behov for flere garderober, treningsrom og klubblokale. 

 

Revisorer 

Styret foreslår Rune Kastnes og Hilde Nikolaisen som revisorer. Dette vedtas endelig 

ved neste styremøte. 

 

Saker:  

1. Honorering Erik Johansen 

Erik Johnasen (trener U11) ønsker å donere sitt trener honorar til U11, fratrukket 

fordel med fritak av treningsavgift for eget barn. 

Styret ber treneren dokumentere med timeliste antall timer på is med U11. Dette som 

vedlegg til evt overføring til laget. Forslag til verdi 5-10000 kr ut fra timeliste. Adm 

gjør overførinen ut fra dette.  

 

2. Treningsavgift Hockeyskolen 

Styret vedtar at alle som skal begynne på hockeyskolen skal være medlemmer av 

klubben uavhengig av kostnad for aktiviteten. Dette pga forsikring. Rekruttutvalget 



 

 

formaliserer forslag til retningslinjer ved innmelding og opptak på Skøyte og 

Hockeyskolen, samt fastsetter treningsavgift/vilkår. 

 

3. Frikjøp (for adm/ daglig ledelse) 

Carite Fønnebø blir foreslått som kandidat til frikjøp fra 1 August 2021 i 50% stilling. 

Honorering enten som styrehomnorar eller frikjøp. 

Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne alternativet som gagner både klubben og 

Carite Fønnebø. Stillingen vil bestå i administrasjon og daglig ledelse. Evalueres 

Januar 2022. 

 

 

Møtet hevet 21:40 

 

Arild Hausberg 

Referat sendt av: Carite Fønnebø 

Referat godkjent av:  


