
REFERAT

Møtedato: 24.11.2021       Kl: 18:30-20:30                   Sted: Ishallen

Tilstede: Arild Hausberg, Ole Jensberg, Jeanette Welfler, Helena Roos, Carite Fønnebø, Erik
Johnsen, Birger Flønes

Inviterte:

Frafall: Tora Langøy, Ingvild Grunnvåg

Referent: Carite Fønnebø

Sak 01/2021 Godkjenning av innkalling.
Styret godkjenner innkalling.

Sak 02/2021 Godkjenning av Saksliste og Referat
Referatet er godkjent. Referatet ikke lastet opp på nettsiden.

Sak 03/2021 Adm + Økonomi
- TIHK skal sende forslag om regelendring til forbundet om endring av praksis rundt

utbetalinger av dommerregninger. Vi foreslår å endre betalingsfristen for klubber fra
6 virkedager til 10, evt 14 dager som er vanlig praksis på fakturering.

- Kinoreklame: Vi utsetter kinoreklamen til høst 2022 og distribuerer filmen via egne
kanaler (ansvar Carite).

- Snapchat: Erik lager filter for Tromsø Hockey. Prøver å distribuere hockeyfilmen via
snap.

- Bambusa: Dugnaden er 80% godt mottatt. Vi ønsker denne muligheten for våre lag,
da det vil bidra til at de lave egenandeler holder seg nede.

- Søknadsbaserte midler: SNN og KSAT er innvilget. Avventer svar fra 4 søknader på
SNN

- Treningsavgifter: Erik og Jeanette går igjennom alle innbetalinger, og sørger for at alle
er utfakturert.

Sak 04/2021 Drift
- Møte med kommunen ang etablering av kjøkken i 2 etg i ishallen: Positivt møte med

Frode Gustavsen og Carl Fensbekk. TIHK har tegnet 2 forslag til løsning som ble
positivt mottatt. Frode Gustavsen tar tegningene videre til arkitekten og innhenter
tilbud fra Lindrup. Befaring kommer.

- Hockey TV: Tjenesten fungerer dårlig. Klage sendt ved Tore Trondsen. Vi ønsker
velkommen til Nordlys og Itromsø for streaming på kamper.

- Ishockeybane i sentrum: John er engasjert av Tromsø Sentrum til å legge isbane i
sentrum ved pariserhjulet. TIHK har fått tilbud om å drive utleie av skøyter og salg ved
løkka. Carite undersøker dette.

Sak 05/2021 Sport

Birger Flønes informerer:



- Ønsker felles møte med U18 og U15 rundt antidopingarbeid.
- Oppretter kontakt med Maria Karlsen som ønsker å ha et prosjekt med fysio og

ernæring i TIHK. Hun flytter til Tromsø etter jul.
- Birger kontakter antidoping Norge for seminar arrangert av Antidoping Norge. Avtaler

dato med drift.
Barne og Ungdomsseminar NIHF:

- Carite og Tom Børge? Deltar på vegne av TIHK.
Klubbutviklingsseminar:

- Arild og Carite deltar.
Knøttedagene:

- Knøtter og JU13 er invitert. 5 stk fra Tromsø påmeldt til nå. Her skulle vi gjerne sett at
det var flere.

Tromsdalen Videregående:
- Styret skal ha et formelt møte med TVS ang tilbud til våre ungdommer og

treningstilbud.

Sak 06/2021 Rekrutt

- André Otterstad har sagt ja til å ta ansvar for Hockey Go, U10 og
ettermiddagstreninger på Tirsdager og Torsdager på egentrening.

- Alle skoler har fått invitasjon på Hockey Go, dette har Ole sendt ut.
- Ole har tatt et kort møte med Hockeyskolens ledere, de melder at de fungerer godt

med at noe utstyr mangler. Jeanette bestiller.
- Registrering må bli bedre. Carite skriver ut nye qr koder og instruerer Sigrid.

Sak 07/2021 Dommer

- Noen utfordringer i det siste med dommere. Flere saker sendt til dommersjef Geir
Thomas Olsen. Han har tatt tak i det underveis.

Sak 08/2021 Eventuelt

- Erik ber om tillatelse til å kjøpe rollup for betalingssystem. Styret gir sitt ja.
- Erik kan ikke fortsette sitt engasjement som økonomiansvarlig igjennom

enkeltmannsforetak når han til høsten tenker å flytte til Sverige. Han ser selv på
løsninger på hvordan TIHK kan beholde ham i rollen selv om han flytter.


