MØTEREFERAT
Møtet
gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Onsdag 08.07.2021 kl 1900-ca 2130, Dalgård ishall

Deltagere:

Jørgen Knapskog, Olav I Lien, Gunn Elin Harbak, Tina Larsen, Jan Terje Skjetne,
Andreas Amadeus Sagvang,

Forfall til:

Siver Mostue, Eivind Aspen, Margareta Viklund

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.
I Siver Mostues fravær, fungerer Gunn Elin Harbak som referent. Normal prosedyre er at sekretær er
referent.

01/2021

Konstituering, fordeling av roller og ansvar i styret

Styret i Astor ishockeyklubb skal være et “arbeidende styre”, som også fungerer som klubbens ledelse
og administrasjon.
Styret består av leder, nestleder, 5 styremedlemmer og to vara, valgt av årsmøtet 26. mai 2021.
Vedtak:
Roller og ansvar i styret fordeles slik:
Leder: Jørgen Knapskog - kontakt STIHK
Nestleder: Gunn Elin Harbak. Leders stedfortreder. Kontakt STIHK.
Styremedlem: Olav Imset Lien. Sportslig leder. Kontakt STIHK. Ansvarlig for sportslig utvalg
(hovedtrenere), istidsfordeling, m.m.
Styremedlem: Andreas Amadeus Sagvang: Rekrutteringsansvarlig
Styremedlem: Tina Larsen. Kasserer, kontaktperson mot styret i Astor hockeyshop.
Styremedlem: Siver Mostue. Sekretær, medlemsregister, lisenser. inkl. jentesatsing
Styremedlem: Eivind Aspen.

Varamedlemmer:
1. vara styremedlem: Margareta Viklund
2. vara styremedlem: Jan Terje Skjetne.
Varamedlemmer inviteres til alle styremøter.
Listen er ikke uttømmende. Andre oppgaver og ansvar enn det som er nevnt ovenfor kan legges til
styremedlemmene ved behov, enten periodisk eller fast.
Følgende roller ble også utnevnt:
Hovedmaterialforvalter - Tom-Arild Rotvik
Dommerkontakt – Siver Moestue
Barneidrettsansvarlig - Gunn Elin Harbak
Ansvarlig for politiattester - Siver Mostue
Jenteansvarlig - Siver Moestue
SoMe og web redaktør - Andreas Amadeus Sagvang
Ansvarlig for LiveArena-utstyr – Bård Nilssen
Smittevernansvarlig: Margareta Viklund
Marked: Komité med en person pr årskull (Andreas)
Hjelpemann rekruttering: Jan Terje Skjetne
Styret har i hovedsak møter første onsdag i hver måned.

02/2021

Arrangementsliste

Infosak.
Følgende datoer er satt av til arrangement i Dalgård Ishall:
●
●
●
●
●

27-29. august: 3v3 cup (arr U15).
10-12. september: Skills camp U13-U15 (arr U15).
17-19.september: Skills camp yngre årskull (arr U14).
10-12.desember: 3v3 cup (arr U14).
25-27. mars: Skill camp

I tillegg er det aktivitetsdager: 23-24. oktober og 5-6. februar på Dalgård.
Isen legges 16. august.
Vedtak: For info

03/2021

U15A og U15B sesongen 2021/2022

Ref styresak #122 sesongen 20/21 er det påmeldt et lag i U15A og et lag i U15B landsomfattende
seriespill for kommende sesong. Det har nå vært avholdt møter på 2007- og 2008 årgangene for å se
på muligheten for å få dette til.
2008-årgangen er positiv til å ta hovedansvaret for laget som skal spille U15B (2007-årgangen spiller
U15A samt U15B ved mulighet/behov).

Vedtak: Styret støtter prosjektet og vil være behjelpelig om det skulle oppstå problemer med for få
rettårige spillere (dersom dette er utenfor 2007s kontroll).
Sportslig lager et utkast til avtale på hvordan man forholder seg til bruk av 07-spillere i U15B-serien
(herunder hvilke situasjoner styret tar ansvar for evt konsekvenser henvist til i e-post fra 07s
lagledelse datert 01.07.21). Denne avtalen vil deretter drøftes med 07s lagledelse. En omforent
avtale må være på plass til sesongstart.

04/2021

Astor cafe

Det jobbes fortsatt med å få på plass en løsning. Målet er å ha cafeen i drift til sesongstart.
Vedtak: For info

