Møteprotokoll
Årsmøte Tromsø Ishockeyklubb 2021

30.03.22 kl 18:00 - 20:00

Sted: Scandic Ishavshotellet

Stemmeberettigede: …… medlemmer

Sak 1 Godkjenne stemmeberettigede
Innstilling til vedtak: medlemmer stemmeberettigede
Votering:
Vedtak:

Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Innstilling til vedtak: Innkalling godkjennes Saksliste godkjennes Forretningsorden
godkjennes
Votering:
Vedtak:

Sak 3 Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive
protokollen
Forslag: Dirigent: Frode Rinnan
Sekretær: Erik Andreas Johnsen
Underskrive protokoll:
Votering:

Vedtak:

Sekretær:
Underskrive protokollen:

Sak 4 Behandling årsmelding 2021
Innstilling til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsmelding 2021 for Tromsø Ishockeyklubb
Votering:
Vedtak:

Sak 5 Behandle regnskap 2021
Innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap 2021 for Tromsø Ishockeyklubb

Votering:
Vedtak:

Sak 6 Fastsette medlemskontingent
Innstilling til vedtak: Familiemedlemskapet vedtatt på årsmøtet i 2021 har sett ut til å ha
ønsket effekt. TIHK har økt medlemsmassen noe, og kostnader for familier er redusert. Vi
ser ingen grunn til å øke medlemsavgiften.
Familiekontigent: 500kr ( 100kr pr medlem ved over 5 stk i familien)
Enkelt medlem: 300 kr
Votering:
Vedtak:
Sak 7 Behandle innkomne forslag og saker

Innstilling forslag fra styret:
Dugnad
Norsk idrett er bygd opp rundt dugnadsarbeid. Uten dugnadsinnsatsen fra klubbens
medlemmer, vil eksistensgrunnlaget forsvinne. Dette er inntekter som holder kostnaden for
hvert enkelt medlem så lave som mulig, og som også holder liv i klubben.
I Tromsø ishockeyklubb har vi per i dag to former for dugnad, som gjelder for medlemmer fra og
med U8/JU8. Disse dugnadene gir klubben en betydelig inntekt som sikrer drift av klubben, og
vil komme tilbake til medlemmet som mellomfinansiering for dommere og istid, samt direkte
reisestøtte til laget (Bambusa).

Klubbdugnad (arrangert og organisert av klubben)
Bredde U8 tom U18
1. Kiosk/ sekretariat dugnad i Tromsø ishall under sesongens herre og damelagets
hjemmekamper.
2. Salg av Bambusa. Sokkene koster 1000kr pr semester og vil bli fakturert på høst og vår.
Sokkene utleveres i November og April.
*Ungdomslagene stiller på herre- og kvinne kampene i sekretariat eller kafe/ billettsalg mot honorering/ reisestøtte + deltar på
Bambusa. Inntekter fra Bambusa går direkte til laget.

Herrer/ Kvinner Lag:
1.
2.
3.
4.

4 kamper ila sesongen i sekretariat for hverandre. Kontraktsfestet med spillere.
Herrer: Deltakelse på Knøttedager med 2 representanter.
Kvinner: Deltakelse på Jentehockeydagen med 2 representanter.
Valgfri deltakelse på Bambusa.

*Inntekter fra Bambusa går direkte til laget.

Oldboys:
1. 8 kamper ila sesongen i sekretariat for herrer og kvinner.
2. Valgfri Bambusa.
*Inntekter fra Bambusa går til inkluderingsfondet.
Forslag endret 28.03.2022

Lagdugnad (arrangert og organisert av lag)
I tillegg til disse faste klubb dugnadene, kommer det jevnlig tilbud om ekstra dugnader, som er frivillige.
Eksempler på slike arrangement er vakthold på Arctic Race, Tindløpet og frivillighet i sentrum. Her går
inntekten til det respektive laget. Inntektene faktureres via klubben, men laget disponerer hele beløpet.
Lagene står fritt til å gjøre andre dugnader. Dette vil organiseres av lagene og all inntekt går rett på
lagskonto.
Midlene som jobbes inn gjennom dugnader for lag/klubb følger ikke medlemmet ut av klubben.
Det som ikke er benyttet før et medlem velger å avslutte sitt medlemskap, tilfaller laget/klubben.
Dugnad er en av de største grunnsteinene i klubbdriften, og uten denne blir det vanskelig med videre
drift. Dugnad kan imidlertid ikke gjøres obligatorisk, og klubben har derfor opprettet en egen

treningsavgift på 2000kr per semester for de som ikke ønsker å delta på klubbdugnader. Det vil si at man
velger mellom 2 ulike satser for treningsavgift.

Innstilling til vedtak:
1. Man velger den normale treningsavgiften som beskrevet på vår hjemmeside, og forplikter seg til
å delta på klubbens dugnader i tillegg (Bambusa og kiosk/sekretariat).
2. Man betaler treningsavgift som vanlig, samt et tilleggsbeløp på 2000kr per semester. Man er da
fritatt for dugnad i klubbregi. Dugnader til inntekt for laget, faller utenfor denne ordningen, og
anses som ordinært bidrag rundt eget lags aktivitet.

Votering:
Vedtak:

Sak 8 Budsjett for TIHK 2022
Innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for Tromsø Ishockeyklubb 2022
Votering:
Vedtak:
Sak 9 Behandle organisasjonsplan 2022
Innstilling: Årsmøtet godkjenner organisasjonsplan for Tromsø Ishockeyklubb 2022
Votering:
Vedtak:
Sak 10 Valg styremedlemmer
Innstilling til vedtak:
Medlemmer:
Styreleder: Arild Hausberg (velges for 2 år)
Nestleder: Carite Fønnebø ( ikke på valg)

Styremedlem 1: Kjersti Lillevoll (velges for 2 år)
Styremedlem 2: Ole Jensberg (ikke på valg)
Styremedlem 3: Jeanette Welfler (ikke på valg)
Styremedlem 4: Vidar Tyldum (velges for 2 år)
Varamedlemmer:
Helena Roos (velges for 1 år)
Erik Johansen (velges for 1 år)
Revisorer:
Valgkomite:
John Johnsen (leder)
Kristin Lindquist
Rune Danielsen
Varamedlem: Terje Øvergård
Votering:
Vedtak:
Medlemmer:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem 1:
Styremedlem 2:
Styremedlem 3:
Styremedlem 4:
Varamedlemmer:

Helena Roos
Erik Johansen

Møtet hevet kl

Desisor:

Desisor:

