
REFERAT 
 

Møtedato: 27.10.2021       Kl: 18:30-20:30                   Sted: Ishallen    

Tilstede: Arild Hausberg, Ole Jensberg, Jeanette Welfler, Helena Roos, Carite Fønnebø, Erik 
Johnsen, Ingvild Grunnvåg 

Inviterte:  

Frafall: Tora Langøy, Erik Johansen 

Referent: Carite Fønnebø 
 

Sak 01/2021 Godkjenning av innkalling. 
Styret godkjenner innkalling. 
 
Sak 02/2021 Godkjenning av Saksliste og Referat 
Referatet er godkjent. 
 
Sak 03/2021 Adm + Økonomi 
Nordlys Hockey Camp med et lite overskudd på 4000 kr. Regnskapet ferdigstilt.  
 
Billettsystem er kjøpt og prøvd ut. Fungerer godt. 
 
Sponsorer:  
Sponsorer er kontaktet for videre avtaler. TIHK har inngått en 3 års samarbeid med 
Bambusa. Klubbens medlemmer er informert via Lagledersiden. Info kommer vi minidrett. 
Ansvar: Carite 
 
Treningsavgift er utfakturert. 
 
Adm utformer et skriv for å informere medlemmer om inkasso etter andre purring. Ansvar: 
Jeanette 
 
Kinoreklame: Forlenge reklamen? Klubben sjekker pris. Dele filmen på nytt på Facebook med 
info om at det er gratis. Foreldre på U-lag bes om å dele på foreldregrupper ol med info om 
at hockeyskolen er gratis. Ansvar: Carite 
 
Isbjørnmodellen. Et klubbverktøy vi som klubb skal bruke som vårt klubbverktøy. Dette 
presenteres på lagledermøtet. Ansvar: Carite 
 
Sak 04/2021 Drift 
 
- kamera er oppdatert, men har fortsatt feil.  
- utstyr til trenere og keepere bestilt, ankommer straks leverandør har varer på lager. 
gjennomføring av kamper går fint. 
- Hjemmeside oppdatert med billettsystem og oppdatert info om dommere mm. 
- Epost er på nytt sendt til kommunen ang utbedringer, vedlikehold og opplæring av isprepp. 
Ingen respons enda.  



- Vantet er gått til Vadsø. De ble glade og takknemlige for det.  
- Studentleker. Forespørsel om vi kan arrangere. Arrangeres ikke av TIHK.  
- Veldedighetskamp arrangeres 8 Nov sammen med TIL.  
- Snus, ting og tang skal ikke står rundt om i hallen. Vi tar en runde med lagene på  
 
Sak 05/2021 Sport 
 

- Sport har fastsatt tid for første møte. Styret avventer referat. 
- Styret har innkalt til trener og lagledermøte 15 November. Her må sport, drift og adm 

forberede info som skal presenteres. 
- Styret vedtar at sport har ansvaret for å skaffe trenere ved frafall, vi foreslår Nathan 

som hovedansvarlig for oppfølging av våre trenere. Faste trenermøter. Utarbeides en 
innstruks/ arbeidsavtale med Nate.  

- Overganger- herre og damelaget står for kostnadene.  
- Underårige spillere på herrelaget. Sport bes redegjøre hvordan dette skal foregå.  

 
 
 
Sak 06/2021 Rekrutt 
 

- Andre Otterstad kan være en kandidat for Hockey Go/ HFO på Onsdager. Rekrutt 
innkaller ved Ole. 

- Rekrutt innkaller til møte med hockeyskolens trenere for å få status på hvordan ting 
fungerer. 

 
-  

Sak 07/2021 Dommer 
 

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

- Dommerkurs gjennomført med Atle Norum Larsen. Våre dommere deltok.  
 
 
Sak 08/2021 Eventuelt  
 

- Antidopingansvarlig bes om å ta en runde med alle lag på området sitt. Barn født 
2008 må anmodes om å gjennomføre «Ren Utøver» på nett. Ansvar: Birger Flønes 

- Sponsorkamp- 26 November. Sponsorer og aktuelle samarbeidspartnere inviteres. 
Planlegging og gjennomføring: Erik H, Erik J og Carite 

- «Julekule» arrangeres for skøyteglade barn den 11 Desember. Styret inviterer og står 
for arrangementet. Arild er julenisse. 

 
 


