MØTEREFERAT
Møtet
gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Onsdag 06.10.2021 kl 19:00-20:42, Dalgård ishall

Deltagere:

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

Forfall:

Eivind Aspen

Referent:

Siver Moestue

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

Sak 28/2021-4 Støtte til U15A
Lagledelse 2007 søker om økonomisk støtte til drift av U15A-laget. Vedtak: I tråd med tidligere praksis støttes
2007 med kr. 50.000 mot at laget bidrar til gjennomføring av årets hockeyskole.
Sak 29/2021-4 Søknad om arrangement NIHF
Klubben søker på forbundscup kval og sluttspill U15, samt regionlagsturnering. Jørgen fyller ut søknadsskjema
og sender NIHF
Sak 30/2021-4 Status HA/HFO
Dato for tiltredelse John Evans er fortsatt usikker (saksbehandling tar tid). Usikkerhet rundt tilgjengelighet for
Hans Petter Berger etter høstferien. Det jobbes med å finne folk som kan ta ansvar for HFO/HA etter høstferien.
Sak 27 og 42/2021-4
Cafeen. Status, avtale
Avtale inngått mellom Monica Berger, Margrete Bangsund, Tina Larsen (økonomi). Gradvis åpning av kafeen.
Drivere etterspør lister over aktuelle spillere fra lagledere. Fortsatt mulig med frikjøp. Styret sender mail til
lagledere der de bes sende liste over hvem som skal kalles inn til dugnad. Komfyr og oppvaskmaskin må kjøpes
inn, pluss nye varer for salg. Det innvilges støtte (kr. 50.000) for å sikre rask oppstart.
Sak 31/2021-4 Markedsføring av HS
Det har kommet reaksjoner fra Byåsen Breddefotball (BBF) på «pågående markedsføring av HS overfor utvalgte
årskull med spillere». Styret mener at utdeling av flyers i umiddelbar nærhet av ishallen bør være akseptabelt
for BBF, og imøteser en eventuell klage.

Sak 32/2021-4 Reklame/spons
Andreas får i oppgave å kontakte Leif Wangen angående utkast til sponsoravtaler
Sak 33/2021-4 Kamptrøyer Timmy og Lykke
Styret innvilger innkjøp av trøyer
Sak 34/2021-4 Innkjøp av låneutstyr til HS
Styret innvilger innkjøp av utstyr ihht. forslag fra Jan Terje, opp til kr 40.000. Deltakere på HS tilbys å kjøpe
dette utstyret rimelig dersom de ønsker å fortsette etter hockeyskolen.
Sak 35/2021-4 Dommerovergang Petter Hegle
Klubbhåndboken beskriver ikke satser for kompensasjon for Toppdommer. Petter Hegle har vist interesse for å
melde overgang til Astor dersom han får samme betingelser som i RIHK. Innvilges.
Sak 26 og 36/2021-4
Søknad fra 2008 om støtte til U15B og bruk av kafeen under 3 vs 3 cup
Lagledelse 2008 søker om økonomisk støtte til drift av U15B-laget (kr 50.000) og tillatelse til å disponere kafeen
under 3 vs 3 cup i desember.
Styrets vedtak: Kafeen er i ordinær drift i det aktuelle tidsrommet, og 2008 får dermed ikke anledning til å
bruke kafeen for salg av mat, i henhold til styrevedtak 40 – 2020/5. Det er OK at de benytter kafeen til å
tilberede mat for salg annet sted i ishallen. Det innvilges støtte (kr. 50.000) mot at 2008 stiller opp med
dugnadshjelp (kiosk, sliping, musikk, aktiviteter) på skøytedag på Myra (rekrutteringstiltak) og at spillere kan
forespørres om å delta som assistenttrenere på mikro-trening ved behov. Det innvilges også støtte til å
kompensere hovedtrener Johan Eklund for kjøreutgifter (kr. 10.000).

Sak 37/2021-4 Zuccarellostiftelsen – Kom-på-banen
Sagvang (SoMe-ansvarlig) kontakter Storesund, får adgang til klubbens Instagramkonto og lager en
Kom-på-banenpost sammen med Siver.
Sak 38/2021-4 Morgentrening – status.
Siver har søkt kommunen om å benytte ishallen fra 06:30 – 08:30 på onsdager, og søknaden vil bli innvilget
(skriftlig avtale ennå ikke undertegnet, men kommunen har gjort det klart at vi vil få tillatelse). Det sportslige
opplegget vil komme litt an på hvor stor interessen er. Foreløpig er U13 interessert, og det er meningen at vi
kjører en 45 minutters økt med fokus på indviduelle ferdigheter etterfulgt av felles frokost. Siver kontakter
lagledere U12 – U15 for å høre om det er interesse for å være med på dette. Jean-Sebastien L’Heureux er villig
til å stille på is, Siver kan lage frokost men tar gjerne i mot hjelp fra andre foreldre. Tiltaket må finne sin
endelige form basert på tilbakemeldinger og etterspørsel.
Sak 39/2021-4 G-disk brukere
Alle skal nå ha de nødvendige tilganger
Sak 40/2021-4 Grensen mellom gratis og ikke-gratis kaffe
Det henvises til klubbhåndboken
Sak 41/2021-4 Kaffespons
Andreas kontakter Kjeldsberg kaffe for å spørre om de er interesserte i å sponse Astor
Sak 43/2021-4 Astorsangen av Flakne/Ingebrigtsen
Den opplevde kvaliteten på Astorsangen (https://www.youtube.com/watch?v=_RhtDgFOJLM) er ikke
tilfredsstillende. Terje/Andreas prøver å finne ut om noen kan spille inn en ny versjon og hva dette evt. vil
koste. Bør ligge på Spotify.
Sak 44/2021-4 Garderobefordeling
Sportslig har sendt info til Bydrift om antall spillere på de ulike øktene. Man antar at garderober tildeles i
henhold til dette, og at avvik skyldes menneskelig svikt. Det er mulig å spørre Bydrift om å åpne en ekstra
garderobe ved trangboddhet.

