TIHK REFERAT STYREMØTE
Møtedato: 280922 kl. 19.30-21:30

Sted: Ishallen/TEAMS/Google meet

Til stede: Google Meet: Vidar Tyldum, Jeanette Welfler, Erik Johansen
Kjersti R. Lillevoll, Carite Fønnebø, Arild Hausberg, Ole B. Jensberg
Forfall: Erik Andreas Vatland Johnsen
Referent: Helena Roos
Sak 14/2022 Godkjenning av innkalling.
Styret godkjenner innkalling.
Sak 15/2022 Godkjenning av Saksliste og Referat
Referatet fra styremøtet 31.08.22 er godkjent per epost og lagt ut på hjemmesidene

Sak 16/2022 Referat fra utvalgene:
ØKONOMI: Sponsor/medlemsinntekter kommer inn sept/okt. Erik Andreas avvikler sitt
selskap, stipulerer timer for oktober- men tilbyr å fortsette avhjelpe klubben litt til i påvente
av ny i stillingen.
Fakturering hockeyskolen må ut, Jeanette W ansvarlig.
Utlysing til økonomistudenter legges ut 29/9 på UiT ansvarlig Kjersti L.
Innspill fra A laget – store kostnader for overganger. Kan klubben stå for overgangene på
dame og herrelagene?
Styret vedtar at klubben dekker overganger for herre og damelagene.

SPORT & REKRUTT
- Regionlag U15-16 + JU 16 (2 Jenter -07 er aktuell for å spille region)
- Trenerkabal. Skøyte 123 trenger en til. Mandag og primært torsdag. Sivert Johnsen tar
torsdagene med Carite nå.
Nye på Herrelaget er forespurt, men har ikke anledning.
Trenerkontrakt, oppdateres – følges opp av Sport i samarbeid med Carite.
Alle lag har en hovedtrener og en ass trener. Trenere skal ha trenerkurs, lønn etter
eksisterende reglement for avlønning /belønning.
- Spillere på U15+U18- nok for å stille lag. De har få spillere, men har bestemt seg for å stille
lag. Vanskelig ved kollisjon kamphelger. Nate M. og Erlend T. er trener på A laget og U15,
ved samme helg er der ikke nok trenere.
Innspill fra Kjersti: kontakt med TSI om de kan ta oppgaven? Kjersti ansvarlig.
Vi må se på hver kamp/helg isolert og se hvem som kan reise med bortelaget.
- Jentehockeyansvarlig Carite formelt, Aleksander Hamborgstrøm på isen.
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- Jentehockeydagen lørdag 8.okt. har Damelaget ansvar for- lagt ut på hjemmesiden
- Herrelagets 8/10 og Damelagets 15/10 seriestart - må lages medieoppslag. Arild Hausberg
tar kontakt med Erik Heestand og Else Marie Mortensen. Sponse med annonse til
jentehockeydagen?
Henge opp flagg/banner til kamp? Hvem er ansvarlig?
-Politiattester – alle er i orden. Sivert Johnsen på Hockey 123 trenger en, Helena Roos
ansvarlig.

DRIFT
- Kjøp av nytt lønnssystem Planday, - prøveperiode viser at det fungerer bra. 35 kr / bruker
/mnd. Styret vedtar innkjøp.
- Profil for klubben. Kontakt er etablert, prøver nå lage media og event (SOME). Marta
Zabierec
- E-poster til Info- infoflyten fungerer bra
-Innspill fra Vidar Tyldum om sponsoravtaler og reklame på vanten- oppklaring fra Carite om
jobben den medfører, tidligere avtale med Tromsø kommune. TIHK trenger en ansvarlig for
sponsorer og markedsføring på klubben sine vegner.
Saker fra Carite Fønnebø: Midler som skal søkes på som må styrebehandles. 2
prosjektmidler;
1. Bedring til idretten i lokalsamfunnet,
• ATV til utebaner, preparere utebaner, Prestvannet, Ekrahagen osv.
2. Forbedre eksisterende anlegg
• Lysrigg til ishallen søkes fra kommunen.
Vedtatt av styret.
DOMMER
14 på gang på forskjellige nivåer- trening hvert år gir nå resultater. Dommere og sekretariat
trenger å øve seg mer med internkamper. Det bør gjennomføres før kalenderen er full. Bør
evt ligge overordnet hos SPORT så det blir brukt før sesongen starter. Følges opp av Sport.
-Sak 17/2022 Daglig leder på frikjøp /ansettelse: Kort status på behovet, hvor stor stilling?
Vedtatt å ansette Carite Fønnebø på midlertidig basis fra 1.okt og ut mars. 50% stilling med
samme lønn som tidligere avtalt. Kan ikke fortsette som nestleder i styret. Forslag: Kjersti
Rønningen Lillevoll – takker ja med forbehold om det ikke er for stor belastning.

-Sak 18/2022 Renhold- trenergarderoben rengjøres ikke. Bager skal ikke ligge der. Roger K.
setter opp en hylle. Alle lag må holde orden i garderober, lukke dører.
-Sak 19/2022 Innspill fra Jeanette W: kan alle regler om Flexpeg, dybde, bore i isen?
Materialforvaltere har fått info, de må gi beskjeden videre. Legges ut på nytt på forskjellige
sider. Styret ber alle om å lese info og dele den med rette vedkommende.
-EVT: Sportsakademiet i Finland: Arild H har kontakt med Jar. Ikke avklart noe per nå.
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- Breivang- media- avventer litt med tanke på Marta Z.
Epost fra Erlend Sundstrøm, salg av plastvant/skøyter/hjelmer. Vant kan brukes på uteisene
i vinter. Erik Johansen har sendt spørsmål om pris. Erik J følger opp.
Epost fra Troms og Finnmarks idrettskrets: infomøte om spillemidlerordningen. Carite finner
ut av ordningen.
Epost fra 27/9 Idrettshelgen Harstad 21-23/10- info. Usikkert om noen har anledning å delta.
Epost fra Ludvig Forthun region nord- spill 2023. Lars Petter Liland setter seg inn i saken.
Åpen Hall: priser skal legges ut på hjemmesidene. Carite finner de, og Helena legger det ut.
Erik Johansen har forslag om mulig samarbeidsklubb med Kroken fotballklubb. Må innom
Sport før det blir avtalt.
Neste møte 26/10, innkalling er sendt ut
Helena booker møterom

Møtet avsluttes 21:45
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