MØTEREFERAT
Møtet gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Tirsdag 11.05.21 kl 20:30-2200, 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 #118: Gjennomgang av underlag til årsmøte.
Underlag gjennomgått.
Vedtak: Til etterretning.

SAK #119: Økonomihåndbok
Klubbens økonomihåndbok AIHK-HDBK-003 er ferdigstilt og ansees klar for å godkjennes på
årsmøtet.
Vedtak: Vedtas

SAK #120: Sportsplan
Utkast til AIHK-HDBK-002 sportsplan foreligger, men har ikke vært gjennom intern
gransking av sportslig forum.
Forslag til vedtak: Styret ønsker ikke å presentere en sportsplan som ikke har vært
gjennom sportslig forum nå rett før årsmøtet. Vi ber derfor neste års styre v/ sportslig se på
innspill til vedtatt utkast og ferdigstille endelig plan sammen med sportslig forum.
Vedtak: Vedtas.

SAK #121: 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.
Christoffer Berger er forespurt og har takket ja til å gjennomføre dette for neste sesongs
U11-U15-lag. Han tar betalt 500kr per hele time. Lagene har allerede meldt inn ønskede
tidspunkt.
Forslag til vedtak: Det vil bli opp til 2 treninger hver uke pr årgang for neste sesongs
U11-U15. Klubben dekker honorar for sommertreningen i regi av Christoffer Berger så fremt
det er godt oppmøte på treningene.
Vedtak: Vedtas.

SAK #122: Antall lag i neste års landsomfattende U15.
For å sikre at det blir et like godt sportslig tilbud til alle klubbens U15-spillere neste sesong
foreslås det med bakgrunn i forventet antall spillere neste sesong å melde på et 2. lag til
landsomfattende seriespill 2021/2022. (B eller C-pulje).
2 lag vil være avhengig av løsning på keepere samt at et antall spillere på 08-årgangen vil
kreves for å stille tilstrekkelig lag. Sportslig går i dialog med 07s lagledelse for å avklare om
og evt hvordan dette kan løses. Dersom klubben/07 ikke finner at det er gjennomførbart
trekkes lag 2.
Forslag til vedtak: Astor melder på ett ekstra lag i U15 for spill i pulje B eller C. Dette som
et tillegg til ett lag som ønskes å spille i pulje A.
Vedtak: Vedtas

SAK #123: Neste års valgkomite
Styret ønsker å forespørre sittende komite om de sitter ett år til, eventuelt finner sine egne
erstattere.
Vedtak: Vedtas

