Styremøte av 5. juli 2016 Referat

Tilstede:
Åge Eidsvig
Elin Maria Berg
Morten Pedersen
Asbjørn Hansen
Sigrun Gavelstad (referent)
Fra administrasjonen:
Tor Anders Nodeland
Eivind Væting Sunde
Linda Kristiansen
Fravær
Christian Løvdal
Ove Kittelsen

Saker:

1. Siste nytt: status ny klubb:
•
Medlemmer av styret/administrasjonen har snakket med noen av de
som er i bresjen for dette. Det kommer frem at det er ulike grunner til opprettelsen.
Misnøye med driften er nok grunnen for noen, men for de fleste handler dette om å få
til en ekstra trening i uka og er ment som et supplement til medlemskapet i KIK.

•
Klubben er ikke meldt inn til kretsen. Det er kun lagt inn en foreløpig
søknad til NIF, så her er det uansett en prosess som må fullføres før klubben eksisterer
som sådan.

•
De har fått tildelt treningstid lørdag kveld, og har ytret ønske om et
hastemøte med KIK og kommunen angående dette. Vi har ikke mulighet til å ta et slikt
møte før etter ferien, og det er derfor utsatt til august.

•
Styret er enige om at det ikke er mulig å ta hensyn til enkeltpersoners
misnøye med driften, vi forvalter hele klubbens interesser og vil fortsette med å ta
avgjørelser til det beste for flertallet.

2. Daglig leders oppsigelse:

•
Tor Anders ønsker nå å gi seg etter 24 år som daglig leder for klubben.
Han vil selv informere medlemmene i klubben om dette.

•

Styret blir sittende.

•
Styret beslutter å fortsette med nåværende driftsmodell, og vil søke etter
en ny daglig leder i 50 % stilling.

•
Tor Anders fungerer videre ut oppsigelsestiden, og Linda vil være til
hjelp ved behov.

•
Elin formulerer stillingsannonsen. Morten oppretter egen mailadresse til
dette formålet.

•
Vi lyser ut i Fædrelandsvennen (se eget vedlegg for pris), på hockey.no
og internt i klubben (facebook ol.) snarest, med søknadsfrist 1. august.

3. Annet:
•
Daglig leder har ansvar for ansettelseskontrakter. Eivind Sunde skal
først få et skriftlig tilbud om jobben som sportslig leder, og deretter kontrakt med
oppstart 1. august.

•
Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for oppdatering av hjemmeside,
mht. bl.a. oppsigelser, nyansettelser, styrets sammensetning osv.
Kommunikasjonsutvalget v. Elin/Sigrun skal også få tilgang her.

•
Administratorer av KIKs Facebook-side gir administratortillatelser til
styrets medlemmer.

