MØTEREFERAT
Møtet gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Søndag 11.04.21 kl 1900-2200, digitalt

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 #110: Klubbavtale med CCM
Ref tidligere gjennomgang (98/2021-1) av CCMs kontraktutkast. Ordlyd i kontrakt retter
seg inn mot eliteklubber og passer ikke for breddeklubber ned mot mikro. Styret ønsker
heller å jobbe fram en direkteavtale med Trondheim hockeyshop.
Vedtak: Styret jobber videre med dette.

SAK #111: Informasjon fra sportslig
Sportslig informerte om status på samarbeidsavtale med Rosenborg samt møte med 2007
ifm med finansiering av neste års U15 landsdekkende seriespill.
Vedtak: Til etterretning

SAK #112: Sommertrening
Det er søkt om benyttelse av Dalgård ishall til sommertrening. Kommunen har innvilget
dette. Astor får benytte hallen i tidsrommet 12:00-20:00 alle dager etter at isen er tatt.
Det er ønskelig med felles ressurs til barmarkstrening (teknikk) i sommer.
Forslag til vedtak: Styret forespør ressurs (Kristoffer Berger) for teknikktrening med tanke
på tilbud U11 og oppover. Opplegget vil være avhengig av smittevern reglene til hver tid

med tanke på om en kan blande treningsgrupper.
Vedtak: Vedtas

SAK #113: Dekking av keeperutstyr
Klubben har tidligere vedtak på dekking av keeperutstyr etter U11 (inntil U11 stiller klubben
med låneutstyr (Ref Klubbhåndbok)). Dette dekker ikke innkjøp av keepermaske. Forslag til
vedtak: Klubben dekker kostnad ved innkjøp av keepermaske, oppad begrenset til 7500 kr,
mot faktura. Vedtaket gjelder fra sesongen 20/21.
Vedtak: Vedtatt og legges inn i Klubbhåndboken

SAK #114: Vurdering videreføring av engasjement - John Evans
U14 har ytret ønske om å benytte John Evans også neste sesong og har kommet med ønske
om at klubben ansetter John Evans i samme rolle for neste sesong som for sesongen
2020/21.
Vedtak: Basert på en helhetlig vurdering av økonomi, sportslig, måloppnåelse,
organisatorisk mht de ulike roller en slik stilling innbefatter, mengden administrativt arbeid
rundt stillingen, samt usikkerhet rundt Covid-19, ønsker ikke klubben å gå for samme
engasjementsløsning som for sesongen 20/21 med tanke på ansettelse og
arbeidsgiveransvar for John Evans.
Klubben er positiv til å benytte John på konsulentbasis (dvs ren innleie av tjeneste) for
mindre roller ved behov. Dette kan være aktuelt som hovedtrener for 2007-årgangen,
bistand HA/HFO eller som sportslig ressurs/trener for andre lag dersom noen lagdeler skulle
finne dette av interesse.

SAK #115: Status Økonomi
Dekkes av underlag til årsmøtet.
Vedtak: Til etterretning

SAK #116: Underlag til årsmøtet
Underlag til årsmøtet gjennomgått. Oppdateringer må enda gjøres fram til onsdag og siste
sjekk gjøres da.
Forslag til vedtak 1: Til etterretning
Vedtak 1: Vedtas
Gjennomgang av innkommet forslag gjeldende utøking av antall medlemmer i styret.
Forslag til vedtak 2: Styret ble slanket i 2018. Argumentet den gang var å gjøre styret mere
handlekraftig. Styrets anbefaling er derfor å beholde dagens antall medlemmer. Styret er
imidlertid positive til å oppfordre valgkommiteen til å også søke medlemmer til styret som

ikke har aktive barn i klubben, har egeninteresser i klubben, men som brenner for klubben.
Uavhengig av dette oppfordres medlemmer som brenner for klubben til å melde seg til
klubbens ulike komitéer.
Vedtak 2: Vedtas.

SAK #117: Forslag til regelendringer 2021 NIHF
Forslag til vedtak: Styret ønsker å kommentere på regelendringer knyttet til følgende
punkter (ref utsendt oversikt over foreslåtte regelendringer):
1: pkt 23 - Ønske om landsomfattende serie for U14 (i dag kun U15/16) - Astor vil sende
inn kommentar på at klubben støtter Idda hockey på dette punktet.
2: pkt 9 - Endre aldersinndelingen i øverste juniorserie fra U21 til U20 - Astor vil sende inn
kommentar på at klubben er imot en endring fra U21 til U20.
Vedtak: Vedtas

