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TIHK REFERAT STYREMØTE 

 

Møtedato: 30.11.22 kl:19.30-22:30                   Sted: Ishallen/TEAMS/Google meet 

    

Til stede: I ishallen Vidar Tyldum, Kjersti R. Lillevoll, styreleder Arild Hausberg og 

daglig leder Carite Fønnebø 

Google – Jeanette Welfler 

Forfall: Erik Johansen, Ole B. Jensberg 

Referent: Helena Roos på Google 
 

Sak 23/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 
Sak 24/2022 Godkjenning av referat 
Referatet fra styremøtet 26.10.22 er godkjent per epost, ses over i dag,  og legges nå ut på 
hjemmesidene  
 
Sak 25/2022 Referat fra utvalgene: 
ØKONOMI: Ved Carite Fønnebø som får opplæring av Erik Andreas. Enorm opprydding 
grunnet manglende bilag fra U18 og Herrelaget. Klubben har grunnet dette fått tvangsmulkt 
fra Skatteetaten. Dette må alle lag ta ansvar for, det hører med i oppgaven for laget, 
økonomi og lagleder sammen.  
Lagledermøte sammen med økonomiansvarlig tidlig i januar, vise helt konkret hvordan det 
ser ut for regnskapsansvarlig.  
Åpne poster fra 2020 grunnet feil epost adresser som er lagt inn. Carite F har dermed funnet 
poster som ikke er innbetalt, hun har fulgt det opp og fått inn pengene til respektive lag. For 
å håndtere økonomien må vi ha en som følger med mer eller mindre kontinuerlig.  
 
TIHK fikk litt mindre støtte til Hockey 123 enn forventet. Inkluderings- og aktivitetsmidler er 
slått sammen, forandrer litt på sum vi får.  
Det blir en stor jobb å få inn ekstra inntekter i 2023, må jobbes med sponsorer osv.  Se på 
modellen klubb versus lag – sponsormidler. Styret kommer med forslag til hvordan førdele 
sponsormidler innen neste styremøte i januar. Jfr allianseklubb.  
 
 

• a) Formell godkjenning av ansettelse av sportssjef for 3 år.  Årsinntekt og husleie for 
2023 med reforhandling av husleie. Kontrakt er signert med Jimmy Komulainen som 
starter i januar 23.  

• b) Leilighet til Sportssjef, status Kjersti og Carite ser aktivt etter leilighet, hvis de ikke 
finner noe, ber styret medlemmer om hjelp.  

• c) Sponsorjakt – ny presentasjon laget av John Johnsen, Arild H. mfl. Forskjellige 
versjoner til ulike målgrupper. Presentasjon kan brukes i forbindelse med møte med 
aktuelle sponsorer.  
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• d) Reglement om treningsavgifter, dato for halv treningsavgift.  
Vedtak: halv treningsavgift fra 15. nov og ut året. De som kun spiller kamper, har halv 
treningsavgift.  Kommuniseres ut på hjemmesidene.  

• e) Antall betalende på Oldboys kontra treningstid. Uoversiktlig gruppe med tanke på 
antall timer, treningstid og betaling. Reglement gjelder og for Oldboys, dette er 
kommunisert ut i SPOND, på hjemmesider mm 

• f) Inkasso- etter 2 purringer går det til inkasso. Hjemmesidene oppdateres (Jeanette 
og Helena) 
 

• g) Vi bruker dobbelt så mye på trenere nå sammenlignet med 2019. 2 trenere per lag 
får betalt, Hockeyskolen får økte kostnader, 4 på isen, 3 av is skal nå betales, dette er 
ikke lagt inn i budsjett.  
Herrelaget har hockeyskole som dugnad. Damelaget har jentehockeydagen, og de 
stiller en del på jentetreningene.  
Med ny sportssjef er der muligheter for inntekter- morgentrening, samarbeid med 
VGS, han kan ta en del treninger, og avlaste trenere. Rollene må defineres. 
Styret vedtar at treningsavgifter står fast.  
 
 
Sak 26/ 2022 DRIFT v/Carite) 

• a) Der er bestilt utstyr; flagg, luer og skjerf 

• b) UTSTYRSAVTALER CCM og XXL v/ Jeanette W 
orienterer om tilbud fra XXL og CCM 
Styret stemmer for CCM.  
Følges opp av Jeanette W og Carite F.  
 
Sak 27/ 2022 SPORT (Kjersti, Vidar) 

• STATUS møte 29/11- U11 har ingen trener per nå. Stor gruppe som Sport prøver å 
finne en trener til. Sette barneidretten under et, lager en trenergruppe for dem. Erik J 
har status som hovedtrener med en gruppe som rullerer: Erlend, Hallvar, Aurora, 
Fredrik F. og jentegruppa. Fredrik F. studerer her, vil være trener (ingen trener 1 kurs 
nå), kan steppe inn. Ikke i konflikt med hockeyskole eller jentetrening.  

• b) U18 enda ikke avklart om keeper. Erik J følger opp.   
 

• c) Fokusområde: Garderobekultur, holdninger og atferd må ses over. 
Laglederoppgave som må aktualiseres.  

• d) Sportsutvalg og nyansatt Sportssjef. Lage en oversikt over hvem som gjør hva- 
Sportsjef har ansvar for utvikling på is, trening – men alt skal være i hht Sportsplan. 
Aktiv i Sportsutvalgets møter, alt er nedfelt i kontrakt. Referat om alle beslutninger 
som tas i Sport. Evaluere tett i prøveperioden.  

• e) Repr fra lagene Damer og Oldboys? Forslag at styret og Sport blir enda mer tydelig 
i kommunikasjon. Sport inviterer inn en fra damelaget til samarbeid og forbedret 
kommunikasjon.  Møte med damelaget er planlagt 4. januar 18:00 

• f) Trygg på Trening opplegg med Redd Barna – kurs kan brukes med tanke på 
Fokusområde. Carite tar den kursen 

• g) Friskus -kontaktside som er bra for rekruttering, videreføres av Vidar Tyldum- 
Helena gir fra seg passord 
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• h) Kontaktperson hjemmesidene seksuell trakassering: ikke fastsatt for 2023 

• i) Politiattestansvarlig: Ole B. Jensberg overtar ansvaret etter opplæring av Helena. 
 
Sak 28/2022 REKRUTT (Ole, Jeanette) 

• a) Sport og Rekrutt samt Nate må ha dialog om de fra U8-U9 som skal opp i lag etter 
hockeyskolen- samling rett etter nyttår. Trening og istid må koordineres i starten.  

• b) X-mas battle – utfordre til å få flere enn 50 barn på isen, trenere som Julenissen.  
 

• Sak 29/2022 DOMMER (Carite) 
Orientering om dommeravgifter. Rita Rygh og Carite følger opp dette.  

 
Sak 30/2022 ANLEGG (Arild) 
Orientering om hall og fremtid.  

 
Eventuelt: Vedtak- de som sitter i styret trenger ikke å betale treningsavgift for seg selv eller 
et barn i klubben. Tillitsvalgte bruker enormt med tid, må premieres.  
 
Fra Carite Fønnebø: John Harald Johnsen bruker mye tid på sponsorer - denne rolle må 
defineres. Kan styret spørre han om å være markedsansvarlig for klubben? Må defineres opp 
mot Herrelaget. Lage et skriv på de sponsoravtaler som kommer inn for Herrelaget som 
100% til herrelaget.  
Mesteparten av midler kommer inn til klubben, må ha en plan og en fordelingsnøkkel.  
 
Styret vedtar at vi danner et markedsutvalg, hvor styreleder deltar og John Harald Johnsen 
blir forespurt om å være leder.  
 
Neste møte onsdag 11. januar 2023 kl. 19:30 
 
Møtet avsluttes 22:35 
 
 
 
 
 
 


