MØTEREFERAT
Møtet gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Søndag 07.03.21 kl 1900-2200, Astor kafe

Tilstede:

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

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 #99: Økonomihåndbok
Kontrollkomité har uttalt at vi behøver å utarbeide en økonomihåndbok innen årsmøte. Det
vil bli jobbet mer med dette fram mot årsmøtet.
Vedtak: Til etterretning.
SAK #100: Nedsette valgkomite
Forslag til vedtak: Valgkomite består av følgende:
Morten Strand (leder av komité; Mikro, U10, U13, tidligere styreleder);
Bengt Eidem (Mini og mikro)
Stig-Tommy Dahl (Mikro/U12)
Lars Strand (U15).
Vedtak: Vedtas

SAK #101: Dato og forberedelse årsmøte
Utsjekk må tas med Lasse ifm med dato da det skal utdeles æresmedlemsskap. Forslag til
vedtak: Det legges opp til årsmøte en onsdag i slutten av april (15/4, 22/4, 29/4?).
Styreleder får fullmakt til å beslutte dato hvor Lasse kan stille.
Vedtak: Vedtas

SAK #102: Støtte til 2006 ifm med landsdekkende seriespill
Grunnet mindre seriespill i landsdekkende serie enn oppsatt (pga Covid-19) foreslås støtte
redusert. Da U15 har lagt ned forventet dugnadsinnsats i forbindelse med HS bør imidlertid
deler av beløpet tildeles.
Forslag på vedtak: 2006 (U15) får støtte på 30 000,-. Det åpnes for å tildele resterende
beløp (samlet opp til maks 50 000,-) dersom det skulle åpnes for ytterligere seriespill før
sesongen avsluttes.
Vedtak: Vedtatt
SAK #103 Evaluering av sports manager John R Evans
Infosak. Sportslig har mottatt/innhentet tilbakemeldinger fra samtlige årganger. Evaluering
blir presentert styret.
Vedtak: Til etterretning

SAK #104: Info om prosess Nidaros U16 vs alt Nidaros U14/15 samt Leangens
ønske rundt egen forberedende elite i Leangen
Frode og Olav informerer om prosessene som har pågått i regi av region og (manglende)
resultat av dette.
For tredje år på rad har regionen jobbet med å foreslå en modell for økt forutsigbarhet,
reduksjon av frafall samt utnyttelse av istid. Det har da blitt diskutert å flytte
“Trønderstigen” med samling i Nidaros ned til U15 eller U14. For tredje år på rad ble det
ikke enighet om en arbeidsmodell å presentere for medlemmene i de ulike klubbene. Det
presiseres at styreleders uttalelse i Adressa (03.03.21) gjelder at Astor støtter samarbeid
for å sikre forutsigbarhet, hindre frafall og bedre utnyttelse av istid, og at trønderhockeyen
kan ha større muligheter til å lykkes ved samarbeid. (Se forøvrig leders uttalelse på Astors
facebookside).
Forslag til vedtak: Astor støtter fortsatt “Trønderstigen” med samling i Nidaros fra U16.
Astor ønsker å jobbe videre for å enes om en modell for trøndersk hockey med økt
forutsigbarhet, redusert frafall og bedre utnyttelse av istid i ungdomsidretten. Dette er
langsiktig arbeid og forslag til nye arbeidsmodeller vil tidligst kunne implementeres
sesongen 22/23.
Vedtak 1: Vedtas.
Astor U15 (dvs. 2006/2005) har kollektivt besluttet å gå til Nidaros neste sesong ref
tidligere vedtak i Astor om å støtte “Trønderstigen 1.0”.
Forslag til vedtak: Astor U15 går til Nidaros for U16. Dersom det av ulike årsaker likevel
ikke skulle bli U16-lag i Nidaros, eller det er enkeltspillere som ikke ønsker overgang, skal
2006/2005 selvsagt få et sportslig tilbud i Astor neste sesong.
Vedtak 2: Vedtas.

SAK #105: Mulig samarbeidsavtale med Rosenborg på øvre årganger for sesongen
2021/2022
Rosenborg har kommet med forespørsel om samarbeid i 2007/2008-årgangen. De
respektive årgangene i Astor er positive til dette. Det diskuteres også mulig samarbeid på
2009-årgangen med Rosenborg. Samarbeidet kommende sesong tar utgangspunkt i at
Astor stiller et lag i U15A, mens Rosenborg stiller i U15B. Formålet med samarbeidet er å
sikre at RIHK får nok spillere til å stille lag, samt at et eventuelt samarbeid på
2009-årgangen skal sikre at Astor får nok spillere til å stille lag.
Forslag til vedtak: Styret støtter dette.
Vedtak: Vedtas

SAK #106: Ferdigstillelse av sportsplan
Første utkast til sportsplan er oversendt styret.
Forslag til vedtak: Sportslig ved Olav leder det videre arbeidet.
Vedtak: Vedtas

SAK #107: Feilfaktureringer
U11 og U12 er fakturert for lav treningsavgift (ref styresak #71/2020-7 for vedtak på
treningsavgifter).
Forslag til vedtak: De årganger det gjelder etterfaktureres.
Vedtak: Vedtas

SAK #108: Treningsavgift oldboys/4.div
Oldboys og 4. Div har hatt et sterkt redusert tilbud sesongen 20/21.
Forslag til vedtak: Alle medlemmer (oldboys/4.div) som har betalt treningsavgift for
sesongen 20/21 vil bli fakturert halv treningsavgift for sesongen 21/22.
Vedtak: Vedtas

SAK #109: 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 ajourført. Fakturaer betalt i
2021 skal tilbakeføres til 2020.
Vedtak: Til etterretning

