
STYREMØTE TIHK (Obs! ekstra møte utenom plan)

Utvalg: Styret Tromsø Ishockeyklubb

Dato: ONSDAG 04.08.2021 kl 18.30 – 20

Sted: Teams

Tilstede: Ole, Erik, Jeanette, Helena, Carite, Arild, Ingvild

Forfall: Tora

DAGSORDEN :

Godkj dagsorden.
Foreslår referat fra siste møte 11.mai godkjennes på første ordinære styremøte (satt
til 18.aug.)

1) Info om komm islegging og camp-forberedelser.
Hvem gjør hva på gjenstående oppgaver?

2) Styret vedtar foreløpig Sportsutvalg der vi også velger leder (forslaget er Tom
Børge). Se hvem som ble foreslått på møtet 11.mai, det må justeres.
Sportsutv med grunnlag i referat fra dette ekstra styremøte, konstituerer seg selv
med valg av øvrige funksjoner.
Utvalget kan også komplettere med flere medlemmer, da med info tilbake til styret.

3) Styret vedtar rammer for aldersbestemte lag, hvilke aldersgrupper kan delta
hvor. Samarbeid med Narvik er diskutert på lavere nivå, styret vedtar prinsipper.
Sportsutv vedtar detaljer i samarbeid med trenere og spillere, med info til foreldre +
styret.
Kfr også årsmøte-bestemmelser i Sportsplan (det kan vi ikke fravike uten videre).

4) Neste møte ble før sommeren satt til 18.aug. Evnt justering av den dato?

5) Eventuelt



REFERAT:

Dagsorden OK.

1. Islegging & Camp:

Tromsø kommune har meldt tilbake pr epost i dag at islegging går etter planen,

dvs is klar til bruk mandag 16.aug.

Pr nå er det 12 påmeldte spillere, men erfaringsvis kommer det flere fremover

mot oppstart (camp fra tirsdag 17.aug tom lørdag 21.aug). Hensynet til

koronasituasjon tilsier forsiktighet med for mange fra andre klubber.

Interne trenere er klarlagt for campen, Espen Sæther fra forbundet kommer til

Tromsø ons kveld, og deltar de 3 siste dager.

Matlaging og servering er under prosess, leier Fløyahallen til bespisning og

kjøkken.

Gjenstående oppgaver er kartlegging av evnt allergier mhp mat, og lage

vaktliste for dagene inkl vakthold kveld (foreldre fra deltagerliste).

Bestilt T-skjorter for alle deltagerne.

2. RE-OPPNEVNING AV SPORTSUTVALG (SU)

Tom Børge Johansen (leder, er forespurt og bekreftet ja)

Jeanette Wefler (referent, sekretær, skriftlig komm med lagene,….)

Ingvild G Grunnvåg

Erik Johansen

Nathan Morry

I et møte mellom styret og Sportsutvalget (SU) i mai, var også med Terje,

Jeanette A. og Chris S.. På og etter dette møtet, bestemte styret at

Hovedtrener-funksjonen skulle deles mellom Chris (alle under U15) og Nate

(for U15 og U18). Terje og Jeanette A forlater Sportsutvalget. I sommer har

Tore Sæternes bidratt i Sportsutvalget.

Styret overlater til Tom Børge som ny leder for Sportsutvalget (SU) å sette

sammen det team som passer best for denne styringsoppgaven for vår

sportslige drift i klubben. SU kan ha ulik sammensetting i ulike perioder,

avhengig av oppgaver som skal løses. Den endelige og permanente

sammensetting av SU (hvis den avviker fra dagens styreoppnevning),

rapporteres til styret for formell godkjenning – det kan utføres kjapt vhja

styrets Messenger gruppe.

SU kan også etablere underutvalg med sammensetting fra trenere og lagledere

eller andre ressurser i klubben, varig eller midlertidig. Dette for å delegere



oppgaver og få flere i klubben engasjert i sportslig drift. Evnt underutvalg må

arbeide med konkrete oppgaver fra SU og rapportere til SU. Oppgaver kan være

å følge prosess med samarbeid med andre klubber (spesielt Narvik), ha ansvar

for /følge opp evnt samarbeidende Laglederteam, evnt Trenerteam, og

lignende.

Tips: Fra Gøteborg kommer en ung spiller (Nicklas) til herrelaget, som har

signalisert sterkt ønske om å bidra aktivt i klubben. Her må SU vurdere roller

for Hockey 123, HFO, U10, etc.

Obs! Kravet til å ha en Hovedtrener i klubben, innfris ikke hos oss pr nå. Dette

må løses på en midlertidig eller permanent måte. Kfr regler fra NIF /NIHF.

Styret forventer forslag fra SU på dette.

3. RAMMER FOR ALDERSBESTEMTE LAG

Det har i sommer vært usikkerhet mhp om U18 skulle stille opp som lag i

nasjonal serie pga for få spillere. De er påmeldt som lag til forbundet. Stikkord

for planlegging i sommer i et periodevis noe uorganisert SU, har vært

hospitering til herrelaget, internserie og samarbeid med Narvik.

Styret viser til at SU i vår la noen rammer for høstsesongen, bl a at TIHK skal

stille med lag for U15 og U18 i nasjonal serie.

Styret viser også til at regelen er at spillere under 18 år ikke spiller for eller

trener med Herrelaget. Det er utgangspunktet, så kan det i løpet av sesongen

vurderes ut fra individuelle kvalifikasjoner, skje at så unge spillere kan

hospitere opp på et herrelag. Etter forsvarlighetsvurdering mellom de aktuelle

trenere. Men kravet er da at de trener og spiller for et U18 lag, slik at

hospiteringen da eventuelt kommer som et tillegg.

Så bør SU vurdere avtale om hospitering med naboklubben Narvik også for

denne gruppen, eksempelvis at TIHK låner ut spillere til Narviks U21 lag, og at

vi får låne spillere fra Narvik til vårt U18 lag. Hospiteringen følger samme regel

her; spillerne som hospiterer gjør dette som et tillegg til det lag de tilhører i sin

klubb. Dersom det er behov for å vurdere ordningen opp mot forbundets

regelverk, evnt å søke dispensasjon, så tas det av SU gjennom styret i klubben.

Bruk av hospitering må SU gjøre i samråd med lagenes trenere.

Oppsummert så forventer styret at TIHK deltar i nasjonal serie med U15 lag

(spillere født i 2007 og 08), samt et U18 lag (spillere født i 2004/05/06).

4. NESTE MØTE flyttes 2 uker til onsdag 1.sept.



EVENTUELT

* Work shop for styret er satt tentativt til søndag 29.aug (hel dags jobbing).

Carite m flere lager en skisse for tema som skal være våre oppgaver denne dagen.

** Daglig leder funksjonen diskuteres mer i detalj på neste ordinære styremøte.

Dette referat sendes også til leder i Sportsutvalget som bidrag til underlag for

noen av oppgavene i oppstarten av det re-oppnevnte utvalget.

Sammen med referatet legges et arbeidsdokument som omhandler Instruks for

Sportsutvalget, et p.t. arbeidende forsøk på å gjøre oppgaven enklere for SU, samt

avklare de ulike rollers ansvar. Sammen med SU kan dette etter hvert bli et vedtatt

dokument i vår dokumentasjon for oppgaver i klubben.

Referert av Arild H., styreleder TIHK

Lenvika pr 5.aug-21.


