TIHK REFERAT STYREMØTE
31.08.22 ISHALLEN
Til stede: Arild Hausberg, møteleder.
Carite Fønnebø, Ole B. Jensberg, Kjersti R. Lillevoll, Vidar Tyldum
På Google meet: Jeanette Welfler, Erik Andreas Johnsen
Forfall Erik Johansen
Referent: Helena Roos

Sak 12/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling godkjent
Sak 13/2022 Rapport fra alle utvalg.
ØKONOMI: ved Erik Andreas Johnsen. Jobber med å ferdigstille regnskap. Sponsor og
treningsavgifter kommer inn i løpet av høsten. Lagene er per nå selvforsynte og har eget
kapital, men det er helt avhengig dugnad og inntekter.
Klubbens økonomi er god, men vi har hatt en del utgifter nå.
Tromsø kommune har kjøpt isdelere til isflaten, til en verdi av 120.000kr.

Skøyte 123 må gjennomføres da stor del av disse midler brukes i det daglige, vi er avhengig
den inntektskilden.
SPORT: ved Kjersti Lillevoll og Vidar Tyldum fra Sport/Styret– flere møter er gjennomført
med gruppen. Sport har bl a jobbet med:
Trenerkabalen; Nathan Morry har mange treninger, Chris Fenton er ansvarlig damelaget,
Chris Steele har ikke mulighet å fortsette med Skøyte 123
Spillere- antall på U15 og U18, utfordringer med litt få spillere på U15 og U18
Nord norsk serie U11-U13 er påmeldt. Første kamp tidlig i sept.
U13 er påmeldt svensk serie
Istid

Jentehockey–bytte navn på JU16 til annet ord; jentesatsning? En av 2 treninger med jenter
er sammen med aldersbestemte lag, og en trening alene. Satse på cup eller samling for
jentene.

Nestleder Carite Fønnebø har sendt innspill til Damelaget ved Else Marie Mortensen om de
kan ta ansvar for jentehockeydagene i oktober. Forslag å sende ut invitasjon til jenter fra
basket, Fløya osv
Jentehockeyansvarlig må sitte i styret, styret foreslår at Aleksander Hamborgstrøm fra JU16
blir jentehockeyansvarliges forlenget arm. Foreslås samtidig at Aleksander H. tiltrer i SPORT.
Vidar Tyldum fra styret følger opp.
Leder Arild H. svarer på epost fra Sigrun P. Eriksen fra TIHK Damer A-lag vedr likestilling og
bruk av lagnavn likt.
REKRUTT: Ole B. Jensberg og Jeanette Welfler/ Rekrutt og styret har hatt møter og sett over
på fremmøtte ved hockeyskole. Gått helt over på SPOND, lagt ut all info på hjemmesidene.
Definert rollene: Nathan Morry er hovedansvarlig. Ingen går på isen uten å være registrert.
Får hjelp å registrere seg i garderoben.
Drøfter behov for politiattest. Helena Roos og Jeanette Welfler (styret) lager et infoskriv som
legges ut på SPOND samt informerer de som er voksne på isen om regelverk og politiattest.
Trener Chris Steele har ikke mulighet å være trenere på Skøyte 123- vi trenger en som er
med barna på isen, og en som rekrutterer inn til lag. Carite Fønnebø ser på om det er mulig å
ha timer torsdager hvor Sivert J. kan være på isen. Rekrutt stiller spørsmål til Simon
Bergholm (Herrelaget).
Jeanette W. har ordnet hjemmesidene.
DRIFT: Nestleder Carite har laget et skriv på Fb om jobben som må gjøres, vi har ikke daglig
leder. Der er stort arbeid med bookinger og administrering til Skøyte 123 og alle dommere.
Trenger en person på admin. av barnehage/dommere
Drakter, kampdrakter er bestilt til de yngste
Forslag: Kjøpe et lønnssystem for å registrere lønn til trenere, ansatte. Et elektronisk system
hvor en registrerer fremmøte når man er i ishallen. Kostnad: 45 / mnd per bruker. Styret
godkjenner, sparer tid og penger.
Forslag: Lage en profil som vi kan bruke på alle plasser- dokumenter- utstyr, flagg til info/
arr- betale profesjonelle for å få helhetlig og ryddig profil. Bifalles
EPOST: som kommer til info-eposten; Nestleder har hovedansvar og sender videre til rette
vedkommende. Men alle må bidra, svar til alle. Pek ut hvem som skal svare på detkunnskapsoverføring.

DOMMERUTVALG: Duane Campbell er tatt opp som forbundsdommeraspirant.
OVERORDNET BEHOV FOR
Regnskap/økonomisjef– kort frist da Erik Andreas Johnsen må avvikle sitt
enkeltmannsforetak grunnet jobb og ikke kan fortsette med den formidable jobb han gjør
for TIHK.

Forslag: Kjersti (Sport/styret) avklarer med Erik Andreas J om lønn og omfang, og kontakter
UiT som kan legge det ut som jobb tilbud til de rette studentene. Kan kobles sammen med
administrative oppgaver se punkt 4.
Sportssjef- de 3 søkerne har trukket seg. Annonse må ligge ute på hockeyfora. Narvik er
interessert å hjelpe oss. Styreleder Arild Hausberg kontakter 2 klubber som har erfaring fra å
bruke Akademi i Finland.
Samarbeid Narvik: måtte trekke seg fra samarbeid grunnet intern logistikk. Søke parallell
spilletillatelse med Narvik? Carite og Kjersti fra styret sjekker med Grethe på forbundet.
Marked/kommunikasjonssjef: Vi trenger noen som kan fronte ishockey, nyheter, kamper,
arr, vise oss frem i sosiale media.
Forslag: Nestleder kontakter Media og kommunikasjon på Breivang vgs
Det innkalles til Lagleder/trener/ økonomiansvarlig møte torsdag 15/9 kl. 18:00 i ishallen
Neste styremøte: Helena R booker rom, Arild sender ut innkalling
28/9 19:30
26/10 kl.19:30
30/11 kl.19:30

Avslutter møte 21.30

