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TIHK REFERAT STYREMØTE 

 

Møtedato: 261022 kl. 19.30-22:00                  Sted: Ishallen/TEAMS/Google meet 

    

Til stede: Carite Fønnebø (daglig leder) 

Vidar Tyldum, Kjersti R. Lillevoll, Ole B. Jensberg, Arild Hausberg (styreleder) 

TEAMS: Jeanette Welfler 

 Erik Andreas Johnsen (jobb)  

Forfall: Erik Johansen 

Referent: Helena Roos 
 

Sak 20/2022 Godkjenning av innkalling. 
Styret godkjenner innkalling. 
 
Sak 21/2022 Godkjenning av Saksliste og Referat 
Referatet fra styremøtet 22.09.22 er godkjent per epost og lagt ut på hjemmesidene.  
 
Sak 22/2022 Referat fra utvalgene: 
ØKONOMI:  
Alle medlemsavgifter er ikke kommet inn, «hang up» i Spond -alt er ikke overført per nå.  
Vi har ikke fått noen tilbakemelding om utlyst stilling på UiT om økonomiansvarlig.  
Carite Fønnebø, tar det per nå sammen med Erik Andreas Johnsen.  
 
Sponsormidler diskuteres.   
Vi kontakter andre klubber for å høre hvordan de løser fordeling av sponsormidler mellom 
herre -og damelaget. Arild Hausberg inviterer til en samtale med lagledere.  
John Johnsen er ikke ansvarlig for sponsoravtaler – det må fjernes fra hjemmesidene 
(Helena)- men han har tatt ansvar for å følge opp de vi har.  
 
 
REKRUTT  
Ved Ole Jensberg: god rekruttering, der er mange på isen. God struktur på trenere, 
garderober, isen, kontrakt med trenere må formaliseres via Sport.  
Samle U8-U9 for å lage et lag til neste år. Nord norsk serie etterlyser lag i den aldersgruppen.  
Lage event på Prestvannet når isen fryser. Løkkehockey med media oppslag.  
 
SPORT 
Trenerkontrakter- jobbes med 
Trenerkabalen- veldig mye på Nate Morrey. Nate M tar U15+Herrelaget, det jobbes videre 
fra Sport med løsninger vedr trenere. 
Forslag: Lage en trenerpool – hvor alle som har kompetanse kan brukes, men det må 
systematiseres.  
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Sport inviterer til trenermøte sist i november.  
 
U18 har ikke keeper; må derfor melde avbud til Bergen 30-31/10. Sport har spurt om å låne 
keeper fra Narvik. Forbundet sier nei til parallell spilletillatelse, Sport ved Kjersti Lillevoll og 
daglig leder Carite F. tar kontakt på nytt med Forbundet med kopi til Petter Salsten.  
 
Keepertrening mandager er ikke i gang. Duane Campbell må spørres- ansvar Sport.   
Seriespill i Sverige– U13 har ikke deltatt, ikke svart på mail. Må følges opp- daglig leder Carite 
F.tar kontakt med lagleder.  
 
Media/ markedsføring: Arild Hausberg var i kontakt med media ved seriestart.  Avisene 
holdes oppdatert med resultatservice etter serierunder. Herre -og damelaget styrer sine 
sosiale medier selv.  
 
 
DRIFT 
Kampmålene- netten må skiftes – Roger og Vidar ordner det til helgen.  
Quick change goalie geer – vanskelig å bestille. Carite tar det med familien i Arizona.  
Lys til show/kamp er montert- noen ekstra kostnader tilkommer, vel investerte penger  
Fremtid: få litt mer moderne klokka, Vidar kontakter Tromsø kommune 
 
 
DOMMER 
Fungerer fint, flere nye som har stort utbytte av å være dommere.  
 
 
Evt 
Frikjøp av daglig leder- fungerer bra for klubben/styret – mye og mange oppgaver, men 
hjelper at mye er fordelt.  
Frivilligkonferanse 3. november- i Tromsø kommune: Carite Fønnebø og Helena Roos stiller. 
 
WAYD: Arild Hausberg er blitt kontaktet om et bilde plattform som familier/medlemmer kan 
abonnere på- dette er en form for dugnad. Lagledere og trener tar bilder som deles i et 
lukket rom. Gjennom abonnement får klubben inn penger. Styret vedtar vi ikke har 
interesse/kapasitet til dette.  
 
Hallstrategi- Arild Hausberg skriver et forslag fra styret som sendes til Tromsø kommune 
vedr planer for ny ishall. 
 
Tidligere saker: Sportsakademiet i Finland: Arild H tar kontakt med Jar. Ikke avklart.  
 
Epost fra Erlend Sundstrøm, salg av plastvant/skøyter/hjelmer. Vi har ikke plass til 
oppbevaring, vi følger ikke dette videre.  
 
Felles bekledning ved reiser- senior og styrenivå. Neste møte 
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Erik Johansen har forslag om mulig samarbeidsklubb med Kroken fotballklubb. Må innom 
Sport før det blir avtalt. De må inn i SPOND 
 
Neste møte 30/11 
Helena booker møterom 
 
Møtet avsluttes 22:00 
 
Ved tastaturet/ Helena Roos som takker for utrolig raus, personlig og hjertevarm gave fra 
styret /klubben i anledning jeg slutter på nyåret. Blir å savne dere alle.  
 
 
 

 
 
 


