MØTEREFERAT
Møtet
gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Onsdag 11.08.2021 kl 1900-ca 2200, Dalgård ishall

Deltagere:

Jørgen Knapskog, Olav I Lien, Gunn Elin Harbak, Tina Larsen, Jan Terje Skjetne,
Andreas Amadeus Sagvang.
Svein Erik Hamnes og Tom Arild Rotvik tilstede for sak 5A

Forfall til:

Siver Mostue, Eivind Aspen

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, fungerte Gunn Elin Harbak som referent.
Styremøter avholdes 1. onsdag i hver måned.

05A/2021

HMS-situasjon i slipebod

Svein Erik Hamnes orienterte om status på søknad til Trondheim kommune. Kommunen godkjenner
forslag til løsning men har ikke rom for dette på budsjett for 2021.
Ber klubben sende søknad på ny for 2022. Totalkostnad vurdert til: 108 000 NOK inkl elektriker og
snekker.
Forslag til vedtak:
Klubben stiller midler til rådighet for å kunne starte på utbedring av HMS-situasjonen i slipeboden.
Uavhengig av dette henstiller styret ALLE brukere av slipeboden til å benytte personlig verneutstyr
(P3-masker og ørepropper). Klubben sørger for å stille med verneutstyr. Informasjon sendes via
materialforvaltere til alle lag.
Vedtas.

05B/2021

Ny slipemaskin

Bør ha service på våren (ikke høsten). Bør det investeres i en ny/lease? Kostnad 70 kNok?
Jan Terje sjekker pris og mulighet for å kjøpe brukt.
Forslag til vedtak: for info

06/2021

Slipedager

Klubben får låne garasjen til dette. Styret anser dette som et topp nærmiljøtiltak og god promotering
av Astor.
Forslag til vedtak:
Klubben avholder slipedager (inkl salg og byttedager). Tentativt januar-22. Jan Terje tar lead på dette.
Vedtas.

07/2021

Sportsplan

Er 95% ferdig. Olav tar dette til sportslig utvalg.
Forslag til vedtak:
Sportslig utvalg v/Olav ferdigstiller sportsplan innen utgangen av 2021.
Vedtas.

08/2021

HFO/HA

Styret har mottatt detaljert beskrivelse av tenkt gjennomføring av HFO/HA.
Oppstart preliminært (avh av smittesituasjon) første uke i oktober.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar at HFO og HA gjennomføres i tråd med beskrivelsene i dette saksfremlegget.
Kontaktpunkt mellom styret og arbeidsgruppen for HFO og HA er styrets nestleder Gunn Elin Harbak.
Vedtas.

9/2021

Vask av kafeen.

Astor kafe må vaskes ned før vi starter opp - fortrinnsvis før 3v3 cup i slutten av august.
U15 tilbyr seg å gjøre dette på dugnad.
Forslag til vedtak:
U15 vasker ned cafeen. Godtgjørelse: 5000 NOK.
Vedtas.

10/2021 ATV/Container
Container til parkering av ATV er bestilt. ATV bestilles når container er på plass.
Venter på endelig bekreftelse fra kommunen på plassering.
Totalkostnad for ATV: 126 000, snøfres 61 000, skjær 11 000, Totalt inkl vannvogn 216 000.
Forsikring må på plass.
Forslag til vedtak:
Bevilges 25 000+ 16 000 i tillegg til tidligere vedtatte 200 000.
Vedtas.

11/2021

Fotovegg

Forslag til vedtak:
Klubben bevilger 3000 NOK til fotovegg som kan brukes under våre arrangementer.

Vedtas.

12/2021

Covid

Astor forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler fra Trondheim kommune.
Spondregistrering skal fortsettes.
For barneidrett er man nå i en tilnærmet normalsituasjon og vi finner ingen krav til inndeling i mindre
grupper i kommunens informasjon p.t.
Frigåing:
Det er fortsatt krav til registrering av deltakere på all bruk av Dalgård ishall. Vi starter derfor frigåing
med faste dager for de ulike årsgruppene (kan være mer enn et årskull) da dette gjør kontrollen på
hvem som deltar enklere. Ny vurdering tas på neste styremøte.
NB! spondregistrering må da ivaretas av hvert enkelt kull.
Foreldre kan nå sitte på tribunen. 1m avstand eller munnbind. Øvre inngang skal benyttes.
Forslag til vedtak:
For info

