TIHK – REFERAT STYREMØTE
Møtedato: 08.06.22

Kl: 19:30-22:00

Sted: Ishallen+ GOOGLE MEET

Til stede: Helena Roos, Carite Fønnebø, Erik Andreas Johnsen, Jeanette Welfler, Vidar Tyldum,
Kjersti Lillevoll, Arild Hausberg, Ole Jensberg

Referent: Helena Roos

Sak 03/2022 Godkjenning av innkalling.
Styret godkjenner innkalling.

Sak 04/2022 Godkjenning av Saksliste og Referat
Referatet fra styremøtet 20.04.22 er godkjent, ligger på hjemmesidene

Sak 05/2022 Økonomi
Erik Andreas informerer om ny jobb og flytt til Oslo, må vurdere mulighetene for å fortsette med
enkeltmannsforetak og administrasjon relatert til ny arbeidsplass.
Intet nytt om økonomi – stille periode nå
Sak 06/2022 Informasjon fra utvalg
•
•

•

•
•
•
•

Anlegg v/ Arild ikke noe nytt
Drift v / Carite - forespurt Tromsø kommune om mulighet å bruke ishallen i sommer- avslag
Sendt e-post om flexpegs og oppstart til uke 33- ikke fått svar. Påminnelse ved møte om
lagerplass 14/6
Minivant – behov for det- Carite er i kontakt med Tromsø kommune om innkjøp, evt at vi må
kjøpe det inn selve.
REKRUTT og SPORT v/ Ole, Kjersti og Jeanette jobber med fordeling av treningstid utfra de
timer vi har fått fra Tromsø kommune- hockeyskolen fikk ikke tid torsdager. Utvalget jobber
med planen og skal sende den på høring til trenere innen 3 uker.
har hatt 2 møter med trenere for å se på lag og timer til høsten.
U11- Nate, Erlend Trondsen
U14- Nate, Hallvar Seternes, Julian Haagensen
JU16 får egen tid + sammen med lag- Jentesatsing står høyt på dagsorden! Chris når jentene
er på rent jentelag

•
•

U15- Nate og Johannes Lydersen
U18- Chris S, Sigve Johnsen, Stefan Øvergård.
SPORT ser på hvem fra -07 fra U15 som vil spille på U18, og organiserer det med spillere og
foresatte samt inviterer inn U18 til møte for fordeling av oppgaver.

•
•

Dame lag: Chris S, Chris F, Duane C.
A laget: Nate vil ha avlastning fra A laget
Det skal skrives kontrakt med alle trenere.
REKRUTT: HOCKEYSKOLEN må organiseres mye bedre med en ansvarlig voksentrener som
møter og tar mot barn og foresatte. Nate tar sannsynligvis dette.
Lagledere, systematisering og registrering ta i bruk SPOND
Idemyldring og forslag:
Gruppe 1 med hockeyskills, og evne å møte foresatte.
Gruppe 2 – 2 gutter og 2 jenter navn som er foreslått er Sara og Maja Fenton samt Julian H
og Adrian S fra U18.
Rullering fra A laget – evt noen av de nye som har trener erfaring.

•

•

Sak 07/2022 Samarbeid med Narvik
Sportsutvalget ved Kjersti L og John tar kontakt med Narvik for å formalisere samarbeid mhp
spillerlån. Det mest aktuelle pr nå er at vi låner spillere til vårt herre A-lag, og fra oss utlån av spillere
til Narviks aldersbestemte lag.
Det enkleste er at vi to klubbene registrerer oss som Samarbeidsklubber (med felles navn i seriespill,
f eks "Narvik-Tromsø"). Dette sonderes også med Narvik og med forbundet i Oslo.
Det viktige er å få den sportslige del av avtalen på plass. Deretter kan vi ta (mest internt i vår klubb)
de økonomiske konsekvenser mhp økte reiseutgifter. Vi har også mulighet til å bruke av vårt
Inkluderingsfond hvis det er slike behov.

Sak 08/2022 Ansettelse Sportssjef
Vi har hatt samtale med 3 kandidater, to fra Sverige og en fra USA. Alle godt kvalifisert. Men de har
nå alle takket nei pga engasjement i annen klubb.
TIHK søker nå markedet i Norge og Sverige via personer innen ishockey i Norge med stort
kontaktnett. Målet er fortsatt å få denne ansettelsen på plass før sesongstart i høst.
Sak 09/2022 info om Power play prosjekt
Vidar refererer- konklusjon er at vi har ikke kapasitet før vi har en sportslig leder på plass. Forbundet
er inne aktivt i Narvik som har det som prosjekt i år.
Sak 10/2022 Samarbeid TIHK – NTG Tromsø
Dersom TIHK kan stille med 5 kandidater som vil starte VG- skole sesongen 2023 på NTG etablerer de
en hockeylinje. Ligger ute spørre/info skjema på Spond U15. Utløser mulighet til større region nord
med spillere som søker seg til Tromsø, øker rekruttering i grupper 08-09.
Sak 11/2022 Medlemssystem SPOND vs Rubic
Jeanette W, Erik Andreas og Vidar har satt seg inn i systemer- mange detaljer. Prismessig, innhold,
funksjon relativt like, medlemsregistrering oversiktlig koblet til NIF/Min Idrett. Siden alle lagene

bruker det stemmer styret for at vi åpner plattformen for administrasjon, så får Jeanette W og Erik
Andreas J evaluere hva som fungerer fortløpende.

Evt.
Kinoreklame fra høsten
Nordlyshockeycamp uke 33
Neste styremøte 31/8

Referent forlot møte 21.50

