Referat - Ungdomsutvalgsmøte 12.10.16
Tilstede:
Ove Kittelsen
Arvid Johansen ( U18 )
Ina Nodeland ( U15 )

David Løvdal ( U13 )
Fredrik Lundal ( U11 )
Lukas Trondahl Tørå ( U9 )

Punkt 1
Ove Informerer litt om hva som har hent i klubben.
- Tor Anders har sluttet som daglig leder og at Mads har overtatt som ny leder. At Mads ikke er
kommet ned her ennå, men kommer ned om ikke så altfor lenge.
- Informerte lett om at det er kommet en ny klubb til byen.
- Hvert lag skal nå ha 3 personer som skal være rundt lagene: Trener, lagleder og
materialforvalter.
- At klubben nå har mulighet til å nominere noen til æresmedlem.
- At trenerkabalen for i år var satt og at vi nærmet oss kampspilling for noen lag.
Punkt 2
Valg av leder som skal vær kontaktperson mot styret.
- Arvid Johansen
Ble valgt som representent
- Ina Nodeland
Ble valgt som vara
Punkt 3
Ting som lagene hadde å ta opp.
- Rekkedrakter. Må ha nye rekkedrakter og de må heller være for store enn for små.
Ove informerte at dette var bestilt, men at vi ventet på CCM.
- Iskjøring. U18, U13 og av og til U15 var ikke så fornøyde med at det ikke ble kjørt is før
treningene. Det kunne hende det ikke var kjørt is på tre treninger på rad.
Kan det skyves litt på treningene ( 10 minutter? ) for å få plass til iskjøring.
- U 18 lurte på om en av spillerne kunne være materialforvalter dersom han/hun var fylt 18 år
(slipemaslin ).
- Nytt vant. Når kommer dette og vil det gå ut over sommeris?
- Sommeris. Hvorfor var det ikke hockeyskole i sommer som var og vil det bli sommeris/
hockeyskole til neste år.
Ove informerte om at klubben ville veldig gjerne ha hockeyskole, men at det ikke var helt opp
til oss. Vi fikk ikke den isen vi trengte for å ha skole. Vi jobber med å få hockeyskole til neste
sommer og vi håper vi får til det, men vi må se hvordan det blir med is.
- Ishaller. Kommer det flere ishaller i nærheten? KIK har veldig lyst på nye ishaller, men dette
er ikke noe vi kan styre. Dette er opp til politikerne.
- Sponsorer. Har vi alle sponsorene som henger i hallen? Det er ikke alle skiltene som henger
der i dag som er sponsor for oss i dag, men de har vært med og sponset oss.
- Hva er i butikken? Vi har litt av vært av utstyr. Lisser, tape, køller, hjelmer mm. det er bare å
ta en tur inn. Butikken kan også bestille det som måtte være i katalogen til CCM.
Punkt 4
Etteranmeldt punkt.
- Styrke rommet. Kan vi få oppgradert styrkerommet? Det er ikke så veldig spennenes i dag.

