TIHK – REFERAT STYREMØTE
Møtedato: 26.01.2022

Kl: 19 - 20:30

Sted: TEAMS

Til stede:
Arild Hausberg, Erik Johansen, Jeanette Welfler, Helena Roos, Carite Fønnebø, Erik
Johnsen, Ingvild Grunnvåg
Inviterte:
Forfall: Tora Langøy, Ole Jensberg
Referent: Carite Fønnebø
Sak 01/2022 Godkjenning av innkalling.
Vi må huske å invitere evnt gjester også på teamsmøtene. Styret godkjenner innkalling.
Sak 02/2022 Godkjenning av Saksliste og Referat
Referatet fra styremøtet 24.11.21 er godkjent.
Sak 03/2022 Adm + Økonomi
2021 begynner å bli klar mhp regnskapet for hele året. Mindre inntekter enn før, som er
normalt med så lite aktiviteter (mindre egenandeler). Trolig et underskudd på lagenes del av
regnskapet, som oppveies av trolig overskudd i klubbens del, som totalt for hele
virksomheten gir et tilnærmet +- 0 i totalregnskapet. Slik det ser ut nå.
Sak 04/2022 Drift
•
•
•
•

Lekkasje når mildvær /regnvær ved sekretariat. Halleier (kommunen) er varslet.
Åpen hall er i drift i vår regi igjen. Fungerer flott.
«Vår vaktmester» Roger er i ishallen hver dag og gjør en formidabel innsats for
klubben.
Hockey-TV fungerer fortsatt ikke, selv med standard prosedyre (skru av/på før
kamper). Det ble trukket nye kabler i sommer, og testkjøring fungerte. Men det ble
snart svært ustabilt igjen. Signaler går via Sverige, eies av TV2. Vi rapporterer til
forbundet, ryktes å være samme problem på andre arenaer også.
Når kamper skal spilles, slipper vi til lokal media så lenge HockeyTV fungerer så
elendig.

Sak 05/2022 Sport
•

Vi forventer at det i forbindelse med regjeringens pressekonferanse tirsdag 1.febr
åpnes for mer normal drift i ishockey, inkl gjenopptaking av seriespill for dame- og
herrelaget. Resten av serien må plottes inn med omberammede kamper. Sluttspillet
med kvalifisering til opprykk, blir trolig prioritert av forbundet.
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•

•
•

Arbeidet med å bestemme hvilke lag i aldersbestemt nivå vi skal ha fra høsten igjen,
må startes nå! Oppgave i regi Sportsutvalget sammen med /forankret med trenere
på aktuelle lag, og informert til lagledere.
Vår klubb må initiere til sterkere samarbeid med Narvik, og evnt andre klubber
(Harstad, Kirkenes, …), slik at vi kan få det beste ut av varierende antall aktive på
ulike årstrinn. Oppgave for Sportsutvalget.
Klubblege Birger inviterer til Antidoping kurs 16.febr kl 18-19 (fysisk møte)

Sak 06/2022 Rekrutt
-

Tema utsatt til neste møte når utvalgsleder er tilbake

Sak 07/2022 Dommer
-

Hendelse sist helg der vår trener ble utvist under U18 kamp. Medfølger automatisk
karantene i 3 kamper. Avgjørelsen er uten ankemulighet, men vi har som klubb
likevel meldt tilbake vår oppfatning av saken. Selv om vi ikke er helt enig i denne
avgjørelsen, oppfordrer vi generelt våre trenere til å være fokusert på laget og ikke
dommer under kampene. Dommere trenger vi flere av, rekruttering kan utfordres
hvis de opplever mye diskusjon eller krangel under kampene.

Sak 08/2022 Eventuelt
➢ Neste styremøte er onsdag 2.mars kl 19 (fysisk i Ishallen).
➢
➢ ÅRSMØTET: Onsdag 30.mars 2022. Sted ikke bestemt enda.

Side 2 av 2

