MØTEREFERAT
Møtet gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Onsdag 03.02.21 kl 1900-2200, Teams møte (digitalt)

Tilstede:

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

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.
SAK #86: Info om status sportsplan v/ John Evans
Infosak.
John Evans presenterte status på arbeidet med sportsplan.
Promovideo for rekruttering til Astor.
Erfaringer fra ulike prosjekter gjort på U14.
Erik Evans reiser nå tilbake til Minnesota.
Vedtak: Til etterretning.
SAK #82-3: Status avtale John Evans
John Evans fikk dessverre ikke arbeidsavtale og styret i Astor valgte å trekke tilbake
avtalen. Det har derimot blitt inngått en avtale om betaling på allerede utført arbeid (fram
til 31.12.20) og denne er på plass. Kontrasignering fra John Evans gjenstår. Astor stiller
med leilighet, strøm og bil fram til 30.04.21 på grunn av humanitære årsaker mtp Covid-19
situasjonen. All innsats i vårsesongen 2021 vil være på frivillig basis.
Vedtak: Til etterretning.

SAK #79-2: Årsoppgjør og fakturering
Infosak: Resultatet for 2020 ser lovende ut ifht forventet budsjett. Det har vært et etterslep
på innrapportering både av kostnader og inntekter. Dette er nå kommet etter.
Norges Idrettsforbund anbefaler ikke reduksjon i egenandelene som følge av redusert
kamptilbud ifm Covid-19. En slik reduksjon anbefales isåfall tatt i årsmøte av medlemmene.
I Astor har vi (med fantastisk innsats fra støtteapparatet rundt lagene) i stor grad klart å
opprettholde et akseptabelt treningstilbud. Total tid på is har derfor ikke blitt særlig mindre
enn hva som kan forventes, men unntak for mikro i senere tid.
Vi ser imidlertid at for seniorspillere har aktivitetstilbudet vært minimalt. Følgende meldes
som sak til neste styremøte: Forslag om at senior spillere får reduksjon i treningsavgift med
50% for 2021 (dette tilsvarer at det ikke belastes treningsavgift for vårsesongen 2021 og at
vi forventer tilnærmet normalisering for høstsesongen med normal treningsavgift).
Vedtak: Det vedtas at HS ikke får ekstra faktura denne våren samt at nyinnmeldte spillere
etter jul kun betaler medlemsavgift. Dette gjelder kun for vårsesong 2021.
Følgende vedtas vedrørende søskenmoderasjon: Det betales full treningsavgift opp til og
med 2 barn pr familie. Øvrige barn trener gratis. Reduksjonen i avgift gjelder for det/de
barn med lavest treningsavgift. Dette er et permanent vedtak og vil bli inkludert i
personalhåndboken. U11 & U12 som fikk feil fakturering, faktureres på nytt slik at det ikke
blir urettferdig fakturering for ulike årsgrupper.
SAK #87: Oppstart budsjett og forberedelse årsmøte
Forbundet anbefaler å avvente årsmøte slik at en slipper å avholde digitalt årsmøte.
Vedtak: Utsettes. Estimert til starten av mai.
SAK #88: Koronastatus
Infosak: Med kontinuerlige endringer både nasjonalt og lokalt vil ikke Astor utarbeide
ytterligere retningslinjer for egen klubb. Alle lag bes om å holde seg oppdatert på
Idrettsveilederen til Trondheim kommune
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/veileder-trondheimsidretten/start. Ved
uklarheter eller andre spørsmål kan styret kontaktes.
Vedtak: Til etterretning
SAK #89: Status sportslig
Det er kommet ønske fra micro om endret istidsmal.
Vedtak: Sportslig leder følger opp med en rettferdig fordeling. Det er naturlig at Mini må
dele på sin tid på tirsdager, da dette i bunn er eneste kjernetid klubben har i ukedag
forutenom fredag.
SAK #90/93: Status rekruttering/arrangementer framover

Info: Skøytedag Myra. Det foreslåes å vurdere å utføre arrangementet som planlagt. 2007
vil bære primus motor for dugnad, ref styrevedtak 47/2020-5. Foreslås utført i mars. Viktig
at Astor er i stand til å ta i mot alle nyrekrutterte spillere (nok trenere osv).
Vedtak: Rekrutteringsansvarlig får ansvaret for å beslutte hva klubben til slutt gjør mtp
rekruttering vs. å ta vare på de spillere man har. Rekrutteringsansvarlig gis også myndighet
til å beslutte om klubben skal arrangere skøytedag på Myra.
SAK #91: Status jenter
Ikke tatt opp
SAK #92:Status marked
Ikke tatt opp
SAK #94: Infosak neste års U16
Info: Nidaros Junior Elite har avholdt informasjonsmøte for samtlige foresatte til
2006-spillere i kretsen. Det virker som om neste års U16 går til Nidaros. Dette støttes av
styret da dette er i linje med gjeldende Trønderstige. Om de velger å trene i Dalgård ishall,
så ønsker Astor å se på neste års U16 som en del av Astor familien. Ett av Astors motto er
raushet og klubben ønsker å være raus med de som har vært i klubben og følger
Trønderstigen.
Vedtak: Til etterretning
SAK #95: Astor 2007 neste seong
2007-årgangen har kommet med ønske om å spille U15A, samt å beholde John Evans som
hovedtrener også neste sesong.
Vedtak: Lagledelsen i 2007 må legge fram en plan for finansiering av seriespill, samt
finansiering av neste sesongs trenerutgifter. Dette bør også inneholde total estimert
kostnad per spiller og dugnadsbelastning for sesongen 21/22 da det fra klubbens side ikke
er ønskelig med unormalt høye egenandeler eller dugnadsbelastning. Lagledelsen bes også
legge fram en plan for hvordan John Evans skal få arbeidstillatelse, i og med at klubben ikke
lyktes med det for sesongen 2020/21.
SAK #96: Konvertering av snøfreser til ATV
Innkommet forslag fra dugnadsgjengen. Det må avklares et par saker rundt bla parkering
av ATV. Kostnad kan worst-case bli opp mot 200.000,- med ekstrautstyr, nummerskilt,
container for oppbevaring, osv. ATV som sådan koster ca. 100.000,Vedtak: Styret delegerer til styreleder å beslutte innkjøp av ATV når tilstrekkelige
avklaringer er gjort. Avklaring rundt parkering er viktig å få avklart med vaktmesterne bl.a.

SAK #97: Idrettsutstyr
Infosak. Søknadsfrist for spillemidler til utstyr for 2020 er 10. Mars 2021. Lars Utseth/Frode
Storesund utarbeider søknad.
Vedtak: Leder og kasserer får ansvar for å sende inn søknad.
SAK #98: CCM-kontrakt
CCM har kommet med kontraktsforslag for innkjøpsordning. Det er enkelte formuleringer i
kontrakten som er problematiske.
Vedtak: Leder og rekrutteringsansvarlig gis sammen myndighet til å følge opp denne
videre.

