Tromsø Ishockeyklubb
Møteprotokoll
01.09.2021

Utvalg: Styret Tromsø Ishockeyklubb
Arild Hausberg, Erik Johansen, Carite Fønnebø, Ingvild Grunnvåg (V)
Erik Andreas Johnsen og Helena Roos
Jeanette Welfler via chat
Tom-Børge Johansen fra Sportsutvalget
Forfall: Ole Jensberg, Tora Langøy (V)
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Enstemmig godkjent.
2. Godkjenning av protokoll fra sist møte 4.8.21
Oppklaringer fra protokoll om aldersbestemte lag- godkjent.
3. Orientering økonomi ved Erik A Johnsen
Vi er a jour med økonomien, ligger i 0 per nå. Herrelaget har bestilt alle sine
billetter.
Nordlys hockey camp- lages som prosjekt, forventes å gå i litt minus pga
uforutsette kostnader.
Forslag fra Erik A. Johnsen: Vurdere å sette inn årsbeløp på anleggsfond på
en form for sparefond som gir bedre avkasting enn det bruks/sparekonto vi har
per i dag. Styret godkjenner at Erik A. Johnsen undersøker med SNN om
muligheten for å ha anleggsfond i annen mer lønnsom fond.
Tas deretter videre som sak til årsmøte 2022.
Carite og Erik ser på søknader som skal sendes i høst.
Ved Arild: kontrakt og oppfølgning av sponsorer må følges opp.
Forslag: En av herrekampene dedikeres til sponsorkveld, for eksempel 24/10.
Vedtatt: lage en sponsordag, avvent fakturering til etter dette.

Tidligere sak: Vurdere inkassobyrå for å innkassere medlems -og
treningsavgift. Erik A. Johnsen er på saken.
4. Orientering ADM/Økonomiutvalget
Ved Erik A. Johnsen. Carite Fønnebø er nå ansatt som daglig leder med 50%
stilling. Forslag: klubben får arbeidsgiverfunksjon. Per i dag har vi så mange
utbetalinger og enkelt personer som mottar en eller annen form for honorar at
vi er i grenseland for at det er korrekt.
Drøfter fordeler og ulemper arbeidsgivere vs enkeltmannsforetak.
Vedtatt: starter arbeid mot at klubben blir arbeidsgivere. Erik skal ha møte
med regnskap og tar det videre med dem.
Kontrakt mellom daglig leder Carite Fønnebø og klubben TIHK ved styreleder
må skrives og signeres.
5. Orientering DRIFT
Lager- fått svar fra Tromsø Kommune som vi ikke er tilfreds med. Ikke tatt
videre på møtet.
Isprepp- ikke avklart med Tromsø kommune
Overordnet – Årshjul må brukes så vi har trenere og lagledere på plass før
sommeren. Flere har brukt stor del av sommeren på å organisere driften for
høsten. Alt må være på plass i mai.
Regionlagsamling 18/9- ansvarlig Carite
Knøttedagene 23/10
Kamphelger- U13 ansvarlig -Helena orienterer Jimmy H om det.

6. Orientering SPORTSUTVALG v. Tom Børge
Akkurat startet opp. Sammensetning: ser for seg at der er repr fra hvert
alderstrinn, senior og styret. Ikke gjennomførbart med alle trenere. Kan heller
vurdere trenermøter.
Alle lag er i gang
U10 er ikke etablert lag enda, få på trening til nå, men enighet at de får bruke
litt tid å ha sin treningstid for å komme i gang. Mangler trenere for U10. Nate
har tilbudt seg, men han må også ivaretas, så det ikke blir for mange oppgaver
på enkelte personer.
Forslag fra Carite: vi har 6 nye som skal gå trenerkurs, bruke flere av dem,
med en erfaren trener som fadder. Gi de nye mulighet samtidig som flere barn
blir sett på isen. Styret ber Sport om å sette dette i system.
U13- trenere Erik J, lagleder Jimmy H.
U15 – trenere Nate og lagleder Kjell Erik Dalelv. Foreldremøte er gjort.
Serieoppsett er klart.
U18- Chris S trenere, Helena lagleder. Foreldremøte og serie klar. Chris
ønsker ikke omberamme- prøver med det vi har.

Jenter
Herrene består nå av flere av de som var på U18, kjente spillere som er vokst
opp i TIHK, positivt
Damelaget har over 20 spillere- noen kan og spille på U18 ved behov
Hospitering- ikke aktuelt så tidlig i sesongen
Samarbeid Narvik- avventer til sesongen 2022, jobbe videre med Region nord
nå.
Treningskamp Herrene – Narvik ukjent per i dag
Profesjonell herrelag- klubbtrener uavklart per i dag
Rekruttering voksne spillere- innspill fra Nate om å profilere oss og vise oss
frem.
Tilbakemelding fra Arild til Sport: ønsker et synlig, tydelig sportsutvalg, med
skriftlige referater fra møter. Lagen må styres av rammer som er satt fra
forbundet og klubben.
Ber om møte med lagledere for struktur sammen med Sport og Styret. Sports
mandat ligger i styringsdokumenter og forbundet.
7. Orientering REKRUTT
Ole J. ikke nærværende
Jeanette ber om oppdatering på hjemmesidene for Skøyte- og hockeyskole.
Erik og Erik ser på det.
8. Orientering øvrige utvalg DOMMER
Ingen innspill
9. E-poster
9:1 Reise med lag ut fra Norge- karantene for barn. Vedtak: Grunnet korona og
innreiserestriksjoner skal ingen lag i TIHK reise ut fra Norge. Styret oppfordrer
lagene til å se til camper/arr i Norge. Sport informerer U13
9:2 TIHK som arbeidsgivere- se punkt 4
9:3 Helena ber om support for å drifte hjemmesidene. Erik A. Johnsen og Erik
Johansen tar over det.
9:4 Mail fra Erik Heestand om treningsavgift Herrelaget og honorar lagleder.
Lag som stiller med kompetanse inn i klubben med trenere, dommer mm bør belønnes
tilbake til laget, så får laget vurdere om de velger å gi pengene til lagledere. Trenere
har fortsatt sin timelønn. Vedtak: Redusere treningsavgift for herre- og damelaget
til 1500 kr
10. Eventuelt – ikke tatt opp på møte – kun til orientering i referatform
Ikke tid å se på Barnas dag 20/11, Friskus eller Idretten tilbake 28/9

Ikke tid til å ta opp info om friskus. Referenten ber styret se på
https://tromso.friskus.com/ og Fritidskortet, og om det er noe vi skal satse på.
Helena har deltatt på webinar og ser på den siden.

Arild Hausberg forlater møte kl. 21.00
Referenten forlater ved 21.15

Referat sendt av: Helena Roos
Referat godkjent av:

