MØTEINNKALLING
Møtet gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Søndag 15.11.2020 kl 1930-ca 2100, Teams møte (digitalt)

Tilstede:

Frode Storesund, Siver Moestue, Olav I Lien, Lars Utseth, Gunn Elin Harbak,
Jan Terje Skjetne, Elisabeth Bania, Mariken Halvorsen

Meld forfall til:

Frode Storesund ( leder@astorhockey.com eller 47 38 16 77 )

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.

Saker:
64/2020-7 Budsjett U15
U15 ønsker avklaring på finansieringsmodell i og med at treningsavgiften er fast (egen e-post ikke
gjengitt her).
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Vedtak: Klubben dekker kostnader for lag som deltar i landsdekkende serie etter lik linje med
øvrige årganger. Det vil si klubben dekker:
- Istid treninger
- Dommere lokalt seriespill
- Istid lokale kamper
- Påmelding U15 serie ( typisk 2x kostnad av en cup som lavere aldre får betalt )
U15 landsdekkende kan hvert å søke om å bistå på Hockeyskolen og bli kompensert for det.

65/2020-7 Status smittevern
Dalgård er stengt fram til 17/11-2020. Bør vi kjøre dugnad mtp rundvask? Bør kiosken stenges til 22.
november?
Forventer at Trondheim Kommune kontakter Astor dersom det er behov for at vi selv vasker ned
våre områder. Dette gjelder i første omgang kiosken. Om Kommunen ikke har vasket kiosken så må
vi vaske den ned selv.
Vedtak:
Kiosken holdes i første omgang stengt fram til og med 22/11. Styreleder informerer i klubbens
kanaler.

POST: Postboks 9309 Byåsen, 7424 Trondheim | BESØK: Dalgård ishall, Dalgårdveien 10, 7024 Trondheim |
ORG NR: 984 033 400 | BANKKONTO 4200.41.16083 | E-POST: leder@astorhockey.com | astorhockey.com

side 2

Astor ishockeyklubb - Respekt, raushet, tilhørighet
Trøndelags beste hockeymiljø

66/2020-7 Søknad tiltakspakke
Frist for søknad i februar.
Vedtak:
Flyttes til neste styremøte i desember.

67/2020-7 Nytt undervisningsrom
Det er foreslått å lag et amfi med mest mulig sitteplasser. Klappbord og klappstoler lagres under
amfi. Dugnad ila uken om smittevern tillater, eller så raskt som mulig.
Vedtak:
Vedtas.

68/2020-7 Klubbhåndbok
Utkast til klubbhåndbok er ferdigstilt klar for gransking. Noe tekst i gult gjenstår enda.

Vedtak:
Styreleder gis mandat til å sluttføre og utgi denne.

69/2020-7 Status rekruttering
32 av 44 mikro-spillere er allerede meldt inn via spond.
14 potensielle minispillere. Litt uklart hvor mange som er med videre.
Fortsatt litt få spillere på 2012-årgangen.
Vedtak: Tas til etterretning.

70/2020-7 Status sport
Antall deltakere på instruktør utdanning?
6 fra mikro og 3 fra mini har gjennomført kurs.
Styremøte i NIHF Refion Midt. Aktivitetsdager blir endret grunnet Covid-19. Blir arrangementer pr
årgang på Hølonda.
Vedtak: Tas til etterretning

71/2020-7 Status økonomi
Fakturering. 4. Div og Oldboys reduseres til fjoråret. Hva med HS fortsetter?

POST: Postboks 9309 Byåsen, 7424 Trondheim | BESØK: Dalgård ishall, Dalgårdveien 10, 7024 Trondheim |
ORG NR: 984 033 400 | BANKKONTO 4200.41.16083 | E-POST: leder@astorhockey.com | astorhockey.com

side 3

Astor ishockeyklubb - Respekt, raushet, tilhørighet
Trøndelags beste hockeymiljø

Vedtak: Vedtas, men avgift for de som fortsetter etter HS blir satt til 450,-. I og med at 4. DIv og
Oldboys ikke får til å trene normalt og kanskje ikke får til å spille kamper, faktureres disse med
fjorårets treningsavgift (1800kr).

72/2020-7 Status jentesatsning
Klubben mister alt for mange jenter mellom HS og U11. Hvilke tiltak er planlagt?
Det er planlagt at Astor stiller på kretsens jentesatsninger.
Det skal kjøres egne jentelag på aktivitetsdager.
Vedtak: Til etterretning
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73/2020-7 Info fra komitéene
Det gis en kort info fra de ulike komitéene
Forslag på vedtak: Til etterretning

74/2020-7 Info til kontrollkomité
Forslag på vedtak:
Inviteres til neste møte.

75/2020-7 Ny caféansvarlig
Cathrine sier hun kun kan drifte kafeen fram til jul.
Kan et alternativ være å ha en komite med flere personer som overtar?
Forslag på vedtak: Til etterretning
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