REFERAT
Møtedato: 01.10.2021
Kl: 19:30-21:30
Sted: Ishallen
Tilstede: Arild Hausberg, Erik Johansen, Ole Jensberg, Jeanette Welfler, Helena Roos, Carite
Fønnebø, Erik Johnsen
Inviterte:
Frafall: Tora Langøy, Ingvild Grunnvåg
Referent: Carite Fønnebø
Sak 01/2021Godkjenning av innkalling, saksliste og referat
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat.
Sak 02/2021 Økonomi
Erik Johnsen orienterte om regnskapet pr Oktober 2021. Regnskap Nordlys Hockey Camp ser
ut til å gå i null. Styret vurderer at aktiviteten i seg selv er viktig for utvikling både av trenere
og spillere. Må ikke nødvendigvis gå med overskudd.
Carite har sendt søknader på midler til drakter, skøyte og hockeyskole (utstyr), bekledning av
frivillige, keeperutstyr og inkluderingsfondet. Ca beløp søkt: 500 000. Ingen svar enda.
Kontoer for alle lag er oppdatert med navn, vipps og tilganger.
Treningsavgift blir utfakturert straks. Detaljer som gjenstår.
En del treningsavgifter blir fortsatt ikke betalt. Klubben inngår avtale med inkassotjeneste
for å få orden på dette.
Treningskamper økonomi: Lagene står for kostnader til dommere ved treningskamper.
Satsen er foreløpig lik som ved seriekamper der klubben har vedtatt dobbelt honorar til egne
dommere.

Sak 03/2021 Drift
- kamera må oppdateres med minnepenn, lyd fungerer
- Støtte til trenere. Gammel ordning med støtte på 1500kr pr trener pr år bortfaller. Trenere
blir utstyrt med klubb profilering: Jakke, bukse og trenerhjelm etter behov. Erik Johansen
samler inn str, Jeanette sender bestilling.
- gjennomføring av kamper går fint
- Helena har dialog om fritidskortet. Litt kluss med registrering, men hun fortsetter.
- Hockeyvant: TIHK har et hockeyvant på Olavsvern. Denne lagringsplassen har vi ikke lengre
tilgang på. Styret vedtar at vi gir dette vantet til Vadsø hockey for å bidra med rekrutteringen
i nord. Arild tar kontakt.
- hjemmeside, fb instagram og snapchat
Erik tar ansvar for publisering på SOME i samarbeid med lagledere før kamper ol.

Sak 04/2021 Orienteringssaker
Sport:
-

-

Ingen gjennomførte møter enda så vidt styret registrerer. Styret ber utvalget komme
i gang.
Styret ber sport om å lage en plan for alle U-lag på barmarkstrening. Dette skal følge
vår sportsplan og ligge i vår timeplan.
Styret ber sport om å gjennomføre faste trener/lagleder møter med tema sport. Her
kan man planlegge faste aktiviteter, treninger, øvelser, turneringer og
treningskamper samt dele kunnskap.
Trenerkurs gjennomført. Flere av våre juniorer bidrar på isen som hjelpetrenere.
Styret venter på oversikt over dette fra sport.
Jentehockeydager (helt) arrangement av region nord. Kvinner og JU16 har ansvaret
for gjennomføringen av dette arrangementet hvert år i samarbeid med region nord.

Rekrutt:
Rekrutteringen ser ut til å fungere. U10 (nytt lag) er etablert å har pr nå 10 spillere.
Skøyte og Hockeyskolen har rundt 30-40 medlemmer. Utfordringer rundt garderobeansvarlig
og utstyr. Utstyr bestilles av Jeanette sammen med trenerutstyr. Ole ser på en løsning med
hjelp på det som foregår utenfor isen.
Hockey Go og HFO prøver vi å få i gang igjen. Carite hører med Chris S om han kan ta det. Fra
12-15 på Onsdager. Slå sammen TIHK spillere med skoler? Ole sender ut invitasjon til skoler
når vi har fått avklsrt ang trener.
Dommerutvalg:
-

Rita Rygh trer inn dom faglig dommeransvarlig i Tromsø Ishockeyklubb. Tora tar det
administrative.

Anleggsutvalg:
Stavangers oligark har meldt sin interesse for Tromsø som hockeyhovedstad i nord. Tromsø
Ishockeyklubb skal møte med kommunen og idrettsrådet Fredag 8 Oktober. Her skal vi
presentere kostnadsramme og diskutere tomt. Ut i fra dette møtet kan vi gå videre med
Stavanger. Planlagt besøk i November.
Sak 05/2021 Eventuelt
- Jentetreninger. Bruk av istid. Diskuteres på lagledermøte.
- Lagledermøte. Carite setter opp dato.
- Sponsorkamp 24. Oktober. Erik Heestand inviterer med hjelp fra Erik på hvem
som skal inviteres. Carite og Helena tar arrangementet i seg selv.

