MØTEREFERAT
Møtet gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Søndag 20.12.2020 kl 1930-2200, Teams møte (digitalt)

Tilstede:

Frode Storesund, Olav I Lien, Lars Utseth, Gunn Elin Harbak, Jan Terje
Skjetne, Elisabeth Bania, Mariken Halvorsen, Bård Skogstad
(kontrollutvalget)

Meld forfall:

Siver Moestue

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.
SAK #76: Godkjenning forrige protokoll
Vedtak: Protokoll godkjennes.
SAK #77: Kontrollutvalg
Info og kontroll fra kontrollutvalg. Det etterspørres om klubben har tegnet
underslagsforsikring for alle personer som disponerer bankkontoer.
Vedtak: Leder sjekker om behov for underslagsforsikring til neste styremøte.
SAK #78: Utsendte fakturaer – nødvendig oppfølging (Lars)
Det er nå gått over til å sende ut faktura for trenings-, slipe og medlemsavgift til en gang
per år.
Det er blitt en feil slik at U11 og U12 har fått feil beløp. De har fått beløp for Mikro (U11) og
Mini U9 (U12).
Vedtak: Det sendes ut info om at fakturaer er blitt sendt ut og at det er kun én
faktura per år (Kasserer/sekretær). For U11&U12 vil det bli to fakturaer.
For U11 og U12 så løses feil treningsavgift ved at det sendes ut ny faktura for

resterende beløp på vårparten (kasserer).

SAK #79: Status økonomi og nødvendige avklaringer før årsskiftet (Lars)
Info: I regnskapet er det en del poster som ikke er inntektsført ennå. Dette gjelder bl.a.
caféen og hockeyskolen. Det mangler også enkelte poster i påvente av lagsregnskapene.
Styret har derfor ikke god nok grunnlag til å bedømme om regnskapet vil gå i pluss eller
ikke.
Vedtak: Kasserer følger opp regnskap og ber de regnskapsbyrået oppdatere rundt
hva som er ført og hva som er utstående. Styret ønsker å jobbe med
sponsorinntekt fram til årsskifte slik at klubben noen inngås i 2020 heller enn
2021.
SAK #80: Tiltakspakke 3 - hva bør vi søke på? Når må innspill være på plass?
Følgende punkter er vurdert så langt:
- bortfall av inntekt HFO 1. september - 15. januar
- bortfall av inntekt HA 1. september - 15. januar
- bortfall av inntekt kiosk 1. september - 15. januar
- bortfall av inntekt 3vs3 cup 11-13 desember
Vedtak: Nestleder ansvarer for innsendelse av søknad. De andre styremedlemmer
vurderer om andre elementer bør legges til innen fristen 15. Januar 2021.
SAK #81: Kort status Covid-19
Regionen jobber mot oppstart seriespill første eller andre helgen på nyåret. Det er NIHF
Region Midt sitt AU (arbeidsutvalg) som vedtar når og om oppstart settes i gang.
Indikasjon fra kommunen er at bakenforliggende årsak til at det for ishockey ikke har vært
lov til å benytte samme trener på flere årskull er Forbundets egne retningslinjer. Disse er
fra april og Astor mener disse bør oppdateres. Leder er i dialog med kretsen rundt dette.
Vedtak: Astor som har tilhørighet i Dalgård ser ikke hvorfor klubben skal ha
nevneverdig strengere regler enn f.eks. Hallidretten håndball. Dalgård er en
relativt oversiktlig bydelshall. I Håndballens protokoll for barne- og
ungdomshåndballen står det:
“5.3 Spillerbevegelser mellom lag i barne- og ungdomshåndballen.
Det er ingen offentlig pålagte begrensninger knyttet til å delta i ulike
lag/treningsgrupper innenfor barne- og ungdomshåndballen. Det vil si at spillerne,
innenfor de begrensninger som framkommer av kamp- og
konkurransereglementet, fritt kan bevege seg mellom klasser og mellom lag i
samme klasse. ”
Leder sender NIHF Region Midt melding om Astor sin holdning og forsøker å få
NIHF Region Midt til å be forbundet vurdere å oppdatere sine regler slik at de
bedre treffer med FHI siste retningslinjer som tillater trening i flere kohorter.

SAK #82: Status ansatt trener (unntatt offentlighet)

SAK #83: Café ansvarlig etter jul
Info: Det er fortsatt ikke funnet en erstatter. Det er usikkert om caféen i det hele tatt kan
åpens igjen denne sesongen. Intensifisering av å finne erstatter avventes til om caféen kan
åpnes igjen.
Vedtak: Taes til etterretning.
SAK # 84: Status møterom, utebane, telt
Det vil bli dugnad på å få ferdigstilt møterom starten av januar. To snekkere i klubben har
tatt på seg å skissere løsning og lede dugnaden.
Utebane er ikke kommet på plass ennå. Vaktmesteren har satt seg villig til å brøyte banen
om vi ikke bruker vant. Vi kommer derfor i år til å teste løsning uten vant for å se hvilket
alternativ som er best for framtiden. Løsningen er å først legge et tynt lag med is, så legge
duken for så å bygge et tykkere lag på toppen. Vaktmesterne kommer til å montere ny 1”
kran på nedsiden av garasjen, slik at det blir enklere å fylle på med vann. Vann bør legges
så raskt som mulig for å time når det ikke snør.
John Evans har startet å se på mulighet for å anskaffe et telt hvor en kan drive med
kølle&puck, samt skuddtrening. Plassering av teltet er ikke vurdert, og ansees som den
største utfordringen. Sannsynlig må det søkes om byggelov.
Vedtak: Taes til etterretning.

SAK # 85: Eventuelt - æresmedlemskap (unntatt offentlighet)

