MØTEREFERAT
Møtet gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Onsdag 03.06.2020 kl 1800-ca 2030, Styrerommet

Deltagere:

Frode Storesund, Siver Moestue, Olav I Lien, Gunn Elin Harbak, Lars Utseth,
Jan Terje Skjetne, Mariken Halvorsen (Del 1), Elisabeth Bania (Del 1),
Tom-Arild Rotvik (hoved materialforvalter) (Del 1)

Forfall til:

Ingen

Referent:

Frode Storesund

Det blir vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og at ingen av sakene
krever at styremedlemmer bør ansees som inhabile.
I og med første møte og utfordringer med tilgang til server, velges Frode Storesund som referent.
Normal prosedyre er at sekretær er referent.
Det påpekes at referat fra forrige styremøte mangler i arkivet.

DEL 1
Varamedlemmer og hoved materialforvalter ble invitert til DEL 1, og ble gitt gis tale- og forslagsrett.

21/2020

Konstituering, fordeling av roller og ansvar i styret

Styret i Astor ishockeyklubb skal være et “arbeidende styre”, som også fungerer som klubbens
ledelse og administrasjon.
Styret består av leder, nestleder, fire styremedlemmer og to vara, valgt av årsmøtet 16. mai 2020.
Vedtak:
Roller og ansvar i styret fordeles slik:
Leder: Frode Storesund - kontakt STIHK
Nestleder: Siver Moestue. Leders stedfortreder. inkl. jentesatsing. Kontakt STIHK.
Styremedlem: Olav Imset Lien. Sportslig leder. Kontakt STIHK. Ansvarlig for sportslig utvalg
(hovedtrenere), istidsfordeling, m.m.
Styremedlem: Jan Terje Skjetne. Rekrutteringsansvarlig
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Styremedlem: Lars Utseth. Kasserer, kontaktperson mot styret i Astor hockeyshop.
Styremedlem: Gunn Elin Harbak. Sekretær, medlemsregister, lisenser.
Listen er ikke uttømmende. Andre oppgaver og ansvar enn det som er nevnt ovenfor kan legges til
styremedlemmene ved behov, enten periodisk eller fast.
Følgende roller ble også utnevnes:
Hovedmaterialforvalter - T om-Arild Rotvik
Dommerkontakt – Siver Moestue
Barneidrettsansvarlig - Gunn Elin Harbak
Ansvarlig for politiattester - Gunn Elin Harbak
Jenteansvarlig - Siver Moestue
SoMe og web redaktør - Frode Storesund
Ansvarlig for LiveArena-utstyr – H
 arald Musum

Varamedlemmer:
1. vara styremedlem: Mariken Halvorsen
2. vara styremedlem: Elisabeth Bania
Vara møter ikke til vanlig i styremøter, men trer inn ved lengre fravær hos en av styremedlemmene,
eller kalles inn til enkeltmøter der det er meldt stort forfall.
Styreleder har dobbeltstemme ved evt stemmelikhet.

22/2020

Oppnevning av komitéledere

Styret oppnevner komitéledere fra dagens dato og ut sesongen 2019/2020. Pr i dag er det behov for
følgende komitéer: Sportslig utvalg, Astor Café, materialforvaltere, anleggskomité, hockeyskole,
marked/sponsorer, koordinering av dugnader. Komitélederne konstituerer selv sine komitéer, med
bistand fra og i samarbeid med styret. Der det er hensiktsmessig med representasjon fra alle årskull,
kontakter komitéleder de aktuelle lagledere for å finne egnet kandidat. Vi bør vurdere en egen
“komité” for å bedre få spleiset de yngste gruppene inn i klubben, tilhørighetskomitéen.
Vedtak:
Følgende komitéledere oppnevnes:
Sportslig utvalg: Olav I Lien
Astor Café: Cathrine Sandvold
Materialforvaltere: Tom-Arild Rotvik
Marked, sponsorer: Leif Wangen
Hockeyskole: Jan Terje Skjetne, lagleder for mikro.
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Jentekomité: Må finne kandidater til neste styremøte
Anleggskomité: Frode Storesund
Dugnader, diverse søknader fra fond etc.: Torbjørn Sand (forespørres)
Tilhørighetskomitéen: Mariken Halvorsen
HA/HFO-ansvarlig: Elisabeth Bania
Komitélederne konstituerer selv sine komitéer, med bistand fra og i samarbeid med styret.

23/2018

Møteplan

Vedtak:
Styret vil møtes den første onsdagen i hver måned, neste møte grunnet ferie er onsdag 19. august kl
1800. Innkallinger vil sendes ut i Outlook og pr e-post.

24/2020

Keeperutstyr U14/U15

Det er noen utfordringer knyttet til keeper utstyr i eldre årsklasser i og med at spillerne er i
vekstperioden og ofte må kjøpe senior utstyr som er relativt kostbart. Løsninger ble diskutert
Vedtak:
Keeper kan få tilbud om å kjøpe utstyr til 50% av faktisk innkjøpspris når melder overgang til Nidaros
Junior Elite U16 (den naturlige del av Trønderstigen). Dette tilbudet kan bortfalle hvis en melder
overgang til annen klubb under sesongen.

24/2020

Åpning av ishallen og instrukser rundt dette

Etter en lengre prosess har vi klart å få åpnet ishallen. Derimot er det strenge tiltak, bl.a. må alle
registreres når de kommer inn og ut. Det betyr at klubben må ta fram instrukser og alle lagledere må
gå kurs rundt branninstruks og ikke minst smittevern. Bl.a. er det krav til at en skal registrere alle i en
bok ved ankomst, og en skal sikre at uvedkommende ikke kommer inn i hallen. Vi har også fått
beskjed at vantene er nyvasket og at vi ikke får skyte med pucker uten å dekke til vantene. Det vil
helt sikkert bli etterspørsel etter Hockey SFO, men i og med at vi ikke skal være treningsgrupper på
mer enn 20stk så er det uheldig med for mye personer ut og inn. Hockey SFO må i såfall ha kontroll
på alle, registrere, hygiene, osv. Dette er utfordrende når skolebarn kommer en etter en, med få
voksne som kanskje er inne i isrinken. Foreslår derfor at ishallen benyttes til trening til de ulike
lagdelene fram til skoleslutt og at hver lagleder/hovedtrener har ansvar for sin gruppe. Hockey SFO
blir uansett kun aktuelt et par uker. Vi må også åpne for andre klubber i byen, så vi kan ikke på
samme måte som før ha vårt utstyr liggende framme. Det blir mindre dropp-in enn før.
Vedtak:
Astor skal åpne for at andre lag kan trene i Dalgård ishall. Klubben må være nøye med å holde
retningslinjer. Det blir ikke Hockey SFO i sommer grunnet Covid-19.

25/2020

Status ulike lag
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Styret må jobbe med å få oversikt over de ulike lagene og vurdere eventuelle tiltak. Foreløbig status
er:
Mikro (<2013):
Lagleder: Jannicke Fremstad og Monica Skavdal-Skjetne
Hovedtrener: Stig Tommy Dahl
Assistent trener: Stig Christiansen
Assistent trener: Cathrine Søbstad
Assistent trener: Timmy Forssen
Hoved materialforvalter: Thomas Fjær
U9 - Mini (2012):
Lagleder: Jørgen Nygård Pedersen
Hovedtrener:?
Assistent trener: Chantel Nixon
Assistent trener: ?
Hoved materialforvalter: ?
U10 - Mini (2011):
Lagleder: Hanne bye Hovde & Carolyn Rosten
Hovedtrener: Knut Arne Harbak
Assistent trener: ?
Assistent trener: ?
Hoved materialforvalter: ?
U11 (2010):
Lagleder: Joakim Grådahl
Hovedtrener: Jan Roger Jenssen
Assistent trener: Rupert Pern
Assistent trener: Kristian Fiva
Materialforvalter: ?
U12 (2009):
Lagleder: Siver Moestue
Hovedtrener: Jean-Sebastien L’Heureux, Hans Petter Berger
Assistent trener: Stig Tommy Dahl
Materialforvalter: Svein Erik Bangsund
U13 (2008):
Lagleder: Anna-Karin Hermansen
Hovedtrener: Johan Eklund
Assistent trener: Olav I Lien
Assistent trener: Robert Tronsvang
Keeper trener: Marius Sandnes?
Materialforvalter: Tom-Arild Rotvik
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U14 (2007):
Lagleder: Margareta Viklund
Hovedtrener: ?
Assistent trener: Eirik Iversen
Assistent trener: Bernt Røst
Materialforvalter: ?
U15 (2006/2005):
Lagleder: Harald Musum
Hovedtrener: Jean-Sebastien L’Heureux
Assistent trener: Lars Strand
Materialforvalter: Lars Utseth
4 Div:
Lagleder: Thomas Leonhardsen
OldBoys (DreamTeam):
Lagleder: Terje Risvik
Mamas & Papas:
Lagleder: Richard Faanes
Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

26/2020

Orientering, status anleggsprosjekt

Orientering av anleggsstatus og nye ishaller av Frode og Olav.
● Det informeres om planene for utvidelse av Dalgård ishall. Kommunen har foreløbig stoppet
reguleringen. Dette grunnet da anlegget vil koste ca. 250MNOK og forslaget er å rive
eksisterende ishall. Planen er heller å realisere Tillertomta først, så Dalgård etterpå.
● Det informeres om Tillertomta. Det refereres til ishallitrondheim.no for mer info.
● NIHF Region MIdt sammen med Leinstrand IL jobber med ny midlertidig ishall på Klett. Astor
IHK har tilbudt sin assistanse hvis behov. Så langt klarer Leinstrand IL dette på egen hånd.
Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

27/2020

Orientering, Økonomi

Orientering over økonomistatus av Lars.
Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering
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28/2020

Orientering Sportslig - Diverse informasjon

Sportslig leder OIL informerte om status på ulike saker:
-

-

Det jobbes med å få inn en sportslig leder som skal ta overordnet ansvar og jobbe under
sportslig leder i styret/sportslig utvalg.
Åpningstider sesong 2019-20: Dalgård åpner nok først i starten av August, de andre kommer
senere.
Det er snart frist for påmelding av lag.
Følgende bookinger er gjort og ligger inne, men bekreftes først formelt 10. juni:
o 28-30 August - Astor 3v3 cup (arrangør U15)
o 11-13 Sept (15:45 fredag til 12:00 søndag med mulighet til forlengelse 16:45) Skatecamp
o 17-18 Oktober - Astor aktivitetsdag
o 17-18 Desember - Astor 3v3 cup (arrangør U13)
Booke tid til Hockey SFO (Siver følger opp)

Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

29/2020

Orientering, Rekruttering

Orientering av planer og status rundt rekruttering av Jan Terje.
Frode supplerte om “initiativ” fra Nidaros og Hockey For Livet knyttet til hockeyskolen.
Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

30/2020
●
●
●
●
●

Orientering leder - ulik informasjon

Frode informerer om klubbhåndboken og andre styringsdokumenter
U12-U15 kjører papirdugnad nå til inntekt for lagene.
Viktig strategimøte 10. juni NIHF Region Midt, #trønderhockey2025
Trondheim hockeyshop
Handledag

Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

31/2020

Medlemskampanje

I forbindelse med Covid-19 har klubben mistet betydelige inntekter på Café-salg osv. Dette må
kompenseres for. Det foreslås at klubben starter en vervekampanje av medlemmer rettet mot
anhørige. Dette vil bedre økonomien, men vel så viktig så er de en del av aktive medlemmer
(støtteapparat). Antall aktive medlemmer består av utøvere med også støtteapparat, men da må
man være medlem i klubben og ikke bare del av støtteapparatet for å kunne regnes.

6

Vedtak:
Klubben etablerer en vervekampanje gjennom en enkel medlemsregistreringsportal på hjemmeside.
Det oppfordres til at alle foreldre blir medlem i klubben for å støtte opp i en litt vanskeligere tid med
tapte inntekter knyttet til Covid-19, og at tiltakspakken ikke traff klubben. Dette tiltaket settes i gang
ca. ved skolestart.

DEL 2
32/2020

Utestående betalinger

Det er betydelige summer utestående betaling. Flere har ikke betalt på mange år. Vi snakker om
150.000+ kr totalt. Samtidig er det en del forvirring rundt betaling av medlem- og treningsutgifter.
Mange har ikke fått purring, og fakturaer knyttet til 4. Div har forvirret mange. Grunnet den
manglende betalingsviljen spesielt på visse årskull, sees det behov for å kreve inn penger. Iht
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nyheter/betaling/ så kan klubben nekte de som ikke
betaler å bli medlem i klubben påfølende år om de ikke har betalt.

Vedtak:
Det sendes ut purring på betaling av treningsavgift for 2019/2020. Hvis ikke det blir betalt, etablerer
klubben et system for inkassokrav. De som har betalingsproblemer kan søke om fritak. Kasserer gis
fullmakt til å nulle eldre utestående betalinger fra foregående år.
De som fortsatte på hockeyskolen etter hockeyskolen skal ikke måtte betale treningsavgift grunnet
Covid-19 og kort sesong.

33/2020

Sommertrening

Det er kommet ønske om at idrettslagene tilbyr sommertrening. Det er også mulighet for samarbeid
med andre klubber. Frode informerte:
https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/nyheter/barna-skal-fa-sommeraktiviteter-i-ar-ogsa.ht
ml?fbclid=IwAR0Xez-6OSBzM3idSCHSLEP2b0JBLpx89C_R3AasKf0YSfh-ifpSkmHWThQ
Vedtak:
I og med at klubben i dag er drevet kun på frivillig basis, velger klubben å ikke jobbe videre med
dette.

34/2020

Unntatt offentligheten

35/2020

Unntatt offentligheten

36/2020

Unntatt offentligheten
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37/2020

Innleie av power skating coach

Det ønskes å leie inn en power skating coach i starten av september. Frode informerte mer om
bakgrunn og tanker under møtet.
Vedtak:
Klubben ønsker å arrangere en hockey helg med fokus på powerskating á la «Midt-Norsk hockey
summit». I og med at Astor har fått istid satt av til hockey, bør også Leangen og Rosenborg bli
invitert. OIL får ansvaret for å planlegge sammen med sportslig utvalg. Det er viktig at dette gjøres
før August. Påmelding bør ut så tidlig som mulig.

38/2020

Ønske om Astor logo på bukse

Det er spilt inn ønske om at spillerne har Astor logo på bukse.

Vedtak:
Hvert lag får fritt organisere trykking av logo, men klubben ønsker ikke en felles organisering. Dette
da det blir relativt mye organisering å få satt på trykk.
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