MØTEREFERAT
Møtet
gjelder:

Styremøte i Astor ishockeyklubb

Tid og sted:

Onsdag 03.11.2021 kl 19:00-21:00, Dalgård ishall

Deltagere:

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

Forfall:

Eivind Aspen, Siver Mostue, Margareta Viklund

Referent:

Gunn Elin Harbak

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 45/2021-5 Regionlagsturnering - hvem gjør hva? Hvor? Når?
Utsettes til neste styremøte
Sak 46/2021-5 Sende ut medlemsavgift, treningsavgift
Kasserer sender ut faktura med forfall medio november.
Sak 47/2021-5 Økonomi - status
Kasserer redegjorde for status, inkl status for Astor cafe.
Sak 48/2021-5 Årshjul
Bør revideres. Legges til som fast dokument på styremøtene.
Sak 49/2021-5 Manglende lys på parkeringsplass, i samråd med Bydrift. Nå også returpkt.
Jan Terje Skjetne sender inn klage.
Sak 50/2021-5 Dommerbetaling
Dommere skal ha honorar i løpet av 6 dager. Det har vært utfordringer rundt dommerbetalinger. Dette er nå
nøstet opp i og alle utestående honorarer er utbetalt.
Sak 51/2021-5 Valgkommite starter sitt arbeide
Styreleder kontakter valgkommite.

Sak 52/2021-5 Spillemidler - utstyr
Styreleder og kasserer tar tak i dette.
Sak 53/2021-5 Takke av gammelt styre
Dette har blitt utsatt grunnet Covid-stiuasjonen. Tanken var at det nå snart skulle la seg gjøre, men med denne
ukes oppblomstring avventes det ytterligere.
Sak 54/2021-5 Friends on ice - how to do it?
Hvem tar eierskap?
Siver og Jørgen tar dette videre.
Sak 56/2021-5 Bambusa-dugnad
Bambusa er hovedsponsor for eliteserien kvinner som nå heter Bambusaligaen.
Dette er en veldig lukrativ dugnad der lagene sitter igjen med 50% fortjeneste, og klubben får 10% bonus.
Vedtak: Styret vedtar at dette blir klubbdugnad- dog uten minstekjøp.
Dopapirdugnad kommer også.
Sak 57/2021-5 Uteis. "Søknad" mot Trondheim kommune
Jan Terje søker formelt Trondheim kommune om islegging av storbanen.
Sak 58/2021-5 Hvem kan vi kontakte for å få helautomatisk filming av kamper på Dalgård?
Dette er det forbundet som styrer. Det er dog 2 år siden Astor fikk beskjed om at dette snart skulle være klart.
På tide å purre status.
Sak 59/2021-5 U12 søker støtte til trener
U12 har pr i dag ikke tilstrekkelig med trener ressurser. Det søkes om midler til dette.
Vedtak: Styret vedtar at U12 støttes med inntil 50 000 kr for trenerressurs.
Sak 60/2021-5 Infosaker
Det ble i tillegg informert om status på pågående Hockeyskole, HA og HFO. Sistnevnte er nå også i gang etter at
klubben har fått ressurser på plass (Nidaros Elite Senior stiller med 5 faste spillere).b styret er godt fornøyd
med opplegget som nå er kommet på plass.

