MØTEREFERAT
Møtet gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Onsdag 19.08.2020 kl 1800-2200, Styrerommet

Deltagere:

Frode Storesund, Siver Moestue, Olav I Lien, Gunn Elin Harbak, Jan Terje
Skjetne, Mariken Halvorsen (vara), Elisabeth Bania (vara), Cathrine Solem
(under sak 40/2020-5)

Forfall:

Lars Utseth har meldt forfall

Referent:

Gunn Elin Harbak

Det blir vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og at ingen av sakene
krever at styremedlemmer bør ansees som inhabile.

40/2020-5 Orientering Café drift av Cathrine Solem
Ønske om ny driftsansvarlig. Cathrine har driftet caféen i 8 år og ønsker at andre tar over.
Styret er dypt takknemlig for den jobben Cathrine har lagt ned over alle årene. Caféen er viktig for
klubben og knytter tilhørighet og samhold.
Vedtak:
Styret ber Cathrine forespørre aktuelle kandidater innen 01.09.2020.
Styret må ta en vurdering av om kiosken kan åpnes med tanke på smittevern når tiden for åpning
nærmer seg. Tidligst 01.09.2020.
I den del av sesongen hvor caféen er i normal drift går alltid inntektene til klubben (også når det er
arrangementer).

41/2020-5 Orientering innkomne saker og aktiviteter siden sist
Styreleder orienterer om innkomne saker og aktiviteter siden sist.
- Forbundsting oktober 2020.
- Styreleder informerer om klubbhåndbok og instrukser.
- Styreleder har mottatt klage fra Tiller 4. Div ang lager under garderober.
- Flere ledermøter i region knyttet til isfordeling, samarbeidsklima, framtiden for
trønderstigen, mm
Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering
Astor sender forespørsel til regionskontoret og spør om ikke regionen kan dele lager i Dalgård
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42/2020-5 Orientering status komitéer
Antall komitéer og kandidater ble avklart.
Nye komitéer:
Tilhørighetskomitéen - skal bistå rekrutteringsansvarlig med å primært få nye foreldre til å føle
tilhørighet til klubben. Jobben er å finne ressurspersoner og bistå rekrutteringsansvarlig med at
klubben sikrer bra deltakelse på hvert årskull.
Barneidretts-, disiplin- og inkluderingsutvalg - Dette er et utvalg som behandler barneidrettsregler,
saker som blir meldt inn til disiplin@astorhockey.com og søknader om redusert betaling via
inkluderingsmidler.
Vedtak:
Sende infomail til alle foreldre som forteller om dugnadsinnsatsen, og oppfordre til å stille seg til
disposisjon.
Anleggskomitéen blir satt på hold foreløpig.
Status per avholdt styremøte er:
Komitéer
Sesongen 2020/21
Hockeyskolen
Navn
Jan Terje Skjetne
Jannicke Fremstad
Monica Skavdal-Skjetne
Lasse Rostad
Sportslig Utvalg
Navn
Olav I Lien (leder)
Stig Tommy Dahl
Thomas Lakeman
Knut Arne Harbak
Jan Roger Jenssen
Hans Petter Berger
Johan Bo Eklund
John Robert Evans
Jean-Sebastien L'Heureux
Astor Café
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Navn
xxx
(Cathrine Solem med assistanse av Eva Trondsen og Beate Renee inntil ny person er på plass)
xxx
xxx
Marked/spons
Navn
Leif Wangen
xxx
Tilhørighetskomitéen
Navn
Mariken Halvorsen
Bengt Eidem
Terje Halseth
Jentekomitéen
Navn
Siver Moestue
Rune Johansen
Chantel Nixon
Cathrine Søbstad-Andersen
HA/HFO
Navn
Elisabeth Bania
John Robert Evans
Johan Hansson
Anlegg
Navn
Settes på hold foreløpig
Fellesdugnader
Navn
xxx
Barneidretts-, disiplin- og inkluderingsutvalg
Navn
Gunn Elin Harbak
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Elisabeth Bania
xxx

43/2020-5 Orientering sport
John Evans med sønn Erik kommer til Trondheim i starten av september.
Astor Skills camp 2020 er et arrangement hvor Astor søkte om istid i April. Istiden er satt i
Idrettsrådets sperreliste ( https://ir.spoortz.no/kx/resources/files/zeQKNfhB5Utt.pdf ). Grunnet
Covid-19 har planleggingen gått tregt med stadige endringer. Det haster med å få trykk på
planleggingen av denne campen og få noen til å ta hovedansvar for arrangementet.
Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

44/2020-5 Orientering rekruttering
Andre klubber i byen kjører gratis hockeyskole, men Astor tenker å kjøre samme modell som før
foruten om begrensninger grunnet Covid-19.
Behov for dedikert rekruttering 2012 (U9)
Det diskuteres å starte allidrett/gymnastikk i gymsal hver 14. dag, men foreløbig er det for mye
usikkerhet knyttet til gymsalen.
Vedtak:
Grunnet Covid-19 situasjonen vil årets hockeyskole muligens dekke et snevrere antall årskull.
I påvente av hockeyskole under Covid-19 legges det ut på klubbens hjemmeside at sesongen er i
gang og nye spillere er velkomne på trening.

45/2020-5 Orientering økonomi
Info om utestående betalinger. Status søknad krisepakke 2 der Astor fikk utbetalt det beløpet
klubben søkte på.
Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

46/2020-5 Orientering bekymringsmeldinger
Trenger enda å avholde møte med lagledelse på årgang hvor bekymringsmelding kom fra. Instruks
frigåing er etablert, og en har vært i dialog med partene.
Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

47/2020-5 Støtte til trenere
Det er søkt støtte til følgende:
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●

●

●
●

Hovedtrener - John Evans (og assistenttrener - Morten Lyngstad) U14
○ U14 ser for seg at laget selv dekker 25-30.000kr av kostnad for hovedtrener. Morten
Lyngstad bistår gratis.
Assistenttrener U15 - Josef Bucok
○ “Astor U15 ønsker å bruke Josef Bucok som assisterende trener sesongen 2020/2021.
Vi har kun en trener per i dag (Jean-Sebastien L'Heuereux) og det er ønskelig med
flere trenere, både for praktisk gjennomføring av treninger og for
diskusjon/spillerutvikling/individuell trening på dette nivået. Vi søker om bidrag til
dekning av utgifter til dette, 25 000 kr, som er den summen som er avtalt med Bucok
for bistand denne sesongen. Harald Musum, lagleder U15”
Keepertrener U13 - Marius Sandnes
○ Søker støtte til 10.000kr (dvs. 40-50% av estimert kostnad)
Foreldretrenere
○ Utgangspunktet ingen erstatning
○ De med betydelige kostnader kan søke å få dekt noe av kostnadene slik som tidligere
vedtak har konkludert

Vedtak:
U14 forventes å betale 40 000 kr i egenandel for hovedtrener (Det forutsettes da at U14 arrangerer
skøytedag på Myra, samt Astor skate-camp 2020. Inntekt fra arrangementene fordeles slik:
skate-camp: 50/50 klubben/U14, skøytedag: 100% klubben(dvs caféen)).
U15 får dekket 25 000 kr til hjelpetrener.
U13 får dekket 10 000 kr til keepertrener.
Johan Eklund får dekket 10 000 kr grunnet betydelige kostnader med kjøring fra Stjørdal

48/2020-5 Fastsettelse av treningsavgifter 2020/21
Innspill til endringer diskutert i ekstraordinært styremøte. Forslag til nye satser var da:
Astor 2019/20
Treningsavgift

Forslag Astor 2020/21

Trenings
Medlems
avgift
Slipeavgift avgift

Ikke aktive
HS første gang

350

HS fortsetter

700

Totalt

Treningsa
Medlemsa
vgift
Slipeavgift vgift
Totalt

200

200

200

550

300

700

750

100

Diff

200

200

0

200

500

-50

850

150

Mikro

1400

150

200

1750

1500

250

200

1950

200

U8

1400

150

200

1750

1500

250

200

1950

200

U9

1700

150

200

2050

2000

250

200

2450

400

U10

1700

150

200

2050

2500

250

200

2950

900

U11

2600

150

200

2950

3000

250

200

3450

500

U12

3000

150

200

3350

3500

250

200

3950

600

U13

3000

150

200

3350

4000

250

200

4450

1100

U14

6000

150

200

6350

4500

250

200

4950

-1400

U15

6000

150

200

6350

5000

250

200

5450

-900

4. Div

1700

0

200

1900

2500

250

200

2950

1050

Oldboys

1400

0

200

1600

2500

250

200

2950

1350
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Vedtak:
Saken utsatt til neste styremøte

49/2020-5 Søknad bortetrøyer
U11, U13 og U14 søker om å kjøpe bortetrøyer og strømper. Totalt 900kr (650kr for trøye).
Styreleder har til nå gitt negativt svar basert på tidligere vedtak og grunnet tilleggskostnad på den
enkelte forelder (ref. økt regionalt og nasjonalt fokus av undersøkelser som dette:
https://osloeconomics.no/wp-content/uploads/%C3%98konomi-som-barriere-kostnader-og-kostnad
sdrivere-i-barne-og-ungdomsidretten.pdf.)
Vedtak:
På generelt grunnlag mener styret at en bør unngå unødvendige kostnader til den enkelte forelder.
Det oppfordres til å hensynta det totale kostnadsnivået. En slik beslutning må også være godt
forankret i foreldregruppa. Klubbens retningslinjer for reklame på spillerdrakter må følges.

50/2020-5 Støtte U15
Innspill fra Astor U15: “Astor U15 deltar i landsomfattende seriespill (U15B) sesongen 2020/2021. Vi
søker om 50 000 kr i støtte til laget for utgifter i forbindelse med dette. Spillere og foreldre vil kunne
hjelpe til med gjennomføring av hockeyskole, slik det også ble gjort sesongen 2019/2020.”
Vedtak:
Vedtas (Forutsetter at U15 bidrar på sesongens hockey-skole. Årets hockey skole kan komme til å
avvike noe kontra normalt grunnet covid-19.)
Beløp forutsetter normal avvikling av sesongens seriespill.

51/2020-5 Vervekampanje medlemmer
Det foreslåes en vervekampanje som en “soffakampen” tiltak. Konkurranse eller premie til de som
klarer mer enn 1.5 medlem per spiller.
Vedtak:
Informasjonen tatt til orientering

52/2020-5 Covid-19
Klubben har utarbeidet retningslinjer for håndtering av Covid-19. Disse er distribuert til alle
lagledere. Ny vurdering 01.09.2020.
U15 ønsker klubbens uttalelse på gjennomføring av 3v3 cup.
Vedtak:
3v3 cup arrangeres av U15. Det er utarbeidet detaljert plan for gjennomføring der det både er
hensyntatt at årganger skal unngå å spille til samme tid samt god kontroll på deltakere (lister kreves i
forkant). Dalgård er også gunstig stilt med tanke på at spillere og publikum ikke benytter samme
inngang.
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Styret stiller seg positiv til gjennomføring av cupen.

53/2020-5 Astor hockeyshop flytte rom
Innspill:
“For å få ut maksimalt av den satsing på det sportslige som nå gjøres, og med tanke på at om- eller
nybygging av anlegget på Dalgård nå er lagt på is, kan det være behov for å se på om og hvordan
lokalene på Dalgård kan brukes mer effektivt.
Jeg ønsker igjen å løfte ideen om å få bedre utnyttelse av lokalene på Dalgård gjennom å bytte
lokalene til styrerommet og hockeyshopen. Det er ingen hemmelighet at dagens styrerom er rotete
og ikke brukes til det den er ment til og til hva det har potensiale til. Det er heller ingen hemmelighet
at lokalene til hockeyshopen er altfor små og begrenser mulighet til utvikling av virksomheten. Å ta i
bruk dagens styrerom til hockeyshop og vise versa mener jeg er win-win for alle parter. Dagens
hockeyshop gjøres i ordning til et funksjonelt arbeidsrom for Evans, samtidig som det kan brukes som
møterom for styret eller andre mindre sammenkomster. For større møter/samlinger brukes cafeen på
samme måte som det gjøres i dag. En større lokal for hockeyshopen betyder mulighet for utvikling av
virksomheten med nye/andre produkter samt bedre forutsetninger for å presentere produktene. I og
med at klubben er medeier til hockeyshopen bør en utvikling av virksomheten være i klubbens
interesse.
Trondheim hockeyshop påtar seg å utføre alt jobb med å bytte lokaler; rydding, evt. maling, sette
utstyr på plass etc. Eventuelle inventarier som må kjøpes for styrerommet står klubben for.
Med håp om positiv respons
Trondheim Hockeyshop”
Vedtak:
Vedtas. Nytt møterom bør optimaliseres etter avtale med styret.

54/2020-5 Restskatt Astor hockeyshop
Trondheim Hockeyshop fick betala restskatt åt Astorhockeyshop för räkenskapsåret 2018.
Styret i Trondheim Hockeyshop menar detta är lite fel då det fortsatt var Astor Hockeyshop.
Vi tänker att det som blir mest rättvist i detta tillfälle är att Astor Hockey och Trondheim Hockeyshop
delar på restskatten.
Beloppet motsvarar då ca samma summa som jag amorterar av på lånet till klubben.
Om styret ställer sig positiv till detta så kan jag och Lars Utseth ordna upp i det här så allt blir rätt och
riktigt.
Vedtak:
Vedtas. I kasserers fravær må derimot beløpet kvalitetssjekkes.

55/2020-5 Nytt WiFi til Astor
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Det er ønske fra ulike hold om WiFi i forbindelse med treninger og digital undervisning. Det er mye
forvirring om hva som er mulig, hva vi har osv. Mye tyder derimot på at vi finner en snarlig løsning.
Vedtak:
Undersøker om dagens WiFi er godt nok.

56/2020-5 Eventuelt
Ingen saker
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