MØTEREFERAT
Møtet
gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Onsdag 01.09.2021 kl 1900-ca 2200, Dalgård ishall

Deltagere:

Jørgen Knapskog, Olav I Lien, Gunn Elin Harbak, Tina Larsen, Jan Terje Skjetne,
Andreas Amadeus Sagvang, Margareta Viklund, Siver Moestue
Tom Arild Rotvik tilstede for sak 21A

Forfall:

Eivind Aspen

Referent:

Siver Moestue

Det blir vurdert at styrebehandlingen oppfyller kravene til vedtaksførhet og at ingen av sakene krever
at styremedlemmer bør ansees som inhabile.
Styremøter avholdes 1. onsdag i hver måned.

Sak 21/2021-3 – videreføring av sak 05/2021
Et nytt alternativ har dukket opp: Prosharp selger skap med avsug som slipemaskiner kan plasseres inni.
Kostnad rundt 37.000/stk. Det vedtas å kjøpe 2 enheter, og Tom Arild forhandler om opsjon på en 3. maskin.
Sak 13/2021-3 – COVID-19
Det presiseres at spillere/trenere/lagledere må forholde seg til karantene ilagt av skole/andre offentlige
institusjoner. Klubbens forholdsregler vil endres i takt med myndighetsanbefalinger, og bli kommunisert
fortløpende ved endringer i smittesituasjonen, via FB og lagleder-epost.
Sak 14/2021-3 - Økonomi
I sommer gikk mye epost i spam-filteret og vi ble hengende litt etter når det gjelder betaling av fakturaer etc.
Etterslepet er nå ryddet opp. Klubben har en tilfredsstillende økonomisk status. Kasserer lager en beskrivelse
av hvordan det ønskes at lagledere skal operere når det gjelder pengeflyt mellom klubb og de ulike lagdelene.
Kafe: 3 roller – økonomi, innkjøp og vaktliste. Margrete B og Monica LB interesserte – Leder og kasserer
avklarer betingelser for kafedrift med dem for at dette tilbudet raskest mulig skal kunne settes i drift.
Sak 15/2021-3 - Sportslig:
Forespørsel om policy på avlønning av trenere og ressurspersoner. Det henvises til klubbhåndboken.
Klubben har meldt inn ønske om å innføre 3v3-spill som en del av lokal serie.

Astor har inngått samarbeidsavtaler med Nidaros U16 (Astor U15) og med Wing Hockey (keepere til
landsomfattende lag).
Sak 16/2021-3 - Epost:
Epostsystemet har ikke fungert optimalt og en del epost har forsvunnet/havnet i spamfilteret. Det kan ikke
garanteres at all epost sendt til styrets medlemmer har kommet fram. Vi forsøker å finne ut hvor problemet
ligger og sørge for at vi får et velfungerende system opp på beina så raskt som mulig.
Sak 17/2021-3 - Slipemaskiner:
Det er vedtatt å kjøpe inn ny slipemaskin og ha service på øvrig utstyrspark.
Sak 18/2021-3 - Jentesatsing:
Styret er positiv til å gi økonomiske insentiver til en jentesatsing. Styret ønsker også at U9/U10 avholder et
foreldremøte der jenteforeldre sier litt om ønskene til jentegruppa for de kommende sesongene. Jørgen og
Siver stiller på møtet.
Sak 19/2021-3 – Årshjul
Gunn Elin lager et utkast som suppleres på de neste styremøtene

Sak 20/2021-3 - Framdrift konteiner:
Det er bestemt hvor konteineren skal stå.

Sak 22/2021-3 - Tribuneløsning møterom.
Det vedtas ikke å kjøpe inn en sammenleggbar tribune. Stablestoler vurderes å ta mindre plass.
Sak 23/2021-3 - Morgentrening
Olav er i dialog med kommunen om bruk av hallen i helger før kl. 10:00. Siver kontakter driftspersonalet for å
sondere terrenget med tanke på bruk av hallen før skoletid på ukedagene.
Sak 24/2021-3 – Zuccarellostiftelsen – KOM –PÅ – BANEN aksjonen.
Vi sjekker hva det er, og støtter tiltaket dersom det ikke innebærer for store forpliktelser.

Sak 25/2021–3 - Innkjøp av ergometersykkel
Forespørsel om å kjøpe inn ergometersykkel som kan brukes av skadde spillere under opptrening. Uklarhet
rundt plasseringsmuligheter, må utredes videre.

