Styremøte av 14.09.2016 Referat

Tilstede:
Åge Eidsvig
Morten Pedersen
Christian Løvdal
Elin Maria Berg
Sigrun Gavelstad (referent)
Asbjørn Hansen (vara)
Ove Kittelsen (vara)
Administrasjonen ved daglig leder Mads Gabriel Scott
Tidligere daglig leder Tor Anders Nodeland

PUNKT 1
Info fra administrasjonen:
•
Ny leder har begynt. Henvendelser til Tor Anders vedr. klubben
videresendes nå til Mads, Eivind og Linda.
•
Linda har foreløpig det økonomiske ansvaret, men dette overtas av
Mads snarlig.
•
Mads kommer i utgangspunktet til Kristiansand i desember, men mulig
tidligere dersom nåværende arbeidsgiver finner en erstatter.

Økonomisk status og utsiktene pr. i dag, herunder dugnad og sponsor:
•

Klubbens økonomiske status p.t., ca. 350 000 på bok.

•
Dugnad: Ikke alt er kommet inn ennå. En festival er igjen slått konkurs,
men som kompensasjon ønsker styrelederen der å sponse KIK med 10 000 kr x 3 år.
•
Kontingent: Det har vært endel feil med beløpene i minidrett, så alle
kontingenter er ikke kommet inn. Foreløpig er det kun 21 voksne medlemmer som har
betalt, mot over 100 stk. i fjor. Blir dette det endelige antallet vil KIKs økonomi bli
betraktelig svekket.
•

Sponsor: Utestående regninger på rundt 140 000 kr.

Aktivitet i klubben:
•
Det er foreløpig ikke full aktivitet på isen, men det forventes fulle
partier fra etter høstferien, da fotballsesongen normalt ebber ut. Det er generelt ingen
nedgang i barne-/ungdomspartiene.
•

U15 og U18 er i gang for fullt.

•
Enorm nedgang i antall spillere på H3-treningene. Skyldes
sannsynligvis ny klubb.
•
H4 og damelaget er stabilt. Snarlig iverksetting av rekrutteringstiltak
for damene er planlagt, med event fredag 30. sept.
•
Trenere: hovedtrenere er på plass, og det jobbes med å få et par
assistenttrenere. Eivind har kontroll på dette.
•
styremøte.

Andre aktiviteter enn hockey vil tas opp som eget punkt på neste

•
Det vil gis istid for et parti med 15 barn fra andre deler av Agder og
andre nyrekrutterte spillere som ikke kan gå rett inn på sine alderspartier (styrevedtak
14.09.16).

Hva skjer i høst:
KICKOFF 27. september: Vi ønsker Mads velkommen til klubben! Vi feirer at ny
sesong er i gang og benytter anledningen til å takke Tor Anders for innsatsen som
daglig leder.

Stormøte for alle klubbens medlemmer:
Informasjonsmøte, diskusjon og deling av synspunkter. Møtedato kommer snart.

Status utvalg/grupper:
Ungdomsutvalget:
v. Ove. Det er nå valgt ut en representant for hvert av partiene fra U9 til U18. Styret foreslår
at en av disse stiller på ett styremøte i halvåret. Ove vil samle disse snarlig for å høre deres
synspunkter og ev. saker de ønsker å ta opp.
Administrasjonsutvalget:
v. Åge, Tor Anders, Christian og Mads. Skal ta et møte snarlig.
Sponsorutvalget:
Tidligere ansvarlig er ute. Hovedansvaret ligger nå på Mads som danner et nytt utvalg.

Teknisk utvalg:
v. Asbjørn. Keeperlager er ombygget og systematisert.
Kommunikasjonsutvalget:
v. Elin og Sigrun. Skal følge opp informasjonsstrøm og oppdatering av hjemmeside i
samarbeid med administrasjonen. Infobrosjyrer og flyers er på vei, v. Mads og Ernst Falch,
bl.a. til distribusjon på skoler og i barnehager. Designutvalget eksisterer ikke lenger, og det er
naturlig at dette tas inn i kommunikasjonsutvalget. Det bør rekrutteres blant foreldre for mer
hjelp her.
Rekrutteringsutvalget:

Tidligere ansvarlig har ikke lenger tid. Mads jobber med dette.
Sommerhockeyskolen:
v. Elin. Gruppa samles snarlig.

PUNKT 2
Ny hockeyklubb:
Det er et problem at det rekrutteres direkte fra KIKs rekker. Mister vi våre oldboysmedlemmer går det direkte utover tilbudet til barna og ungdommene våre, bl.a. ved at
deres medlemskap vil bli mye dyrere. Styret stiller seg negativt til opprettelse av en
klubb som kun ønsker å konkurrere på pris til fordel for godt voksne spillere, og
dermed på bekostning av barneidretten.

PUNKT 3
Begrensninger ved medlemskap i ny klubb:
Styret ser seg nødt til å begrense medlemsgodene til de som går over i ny klubb, og
følgende er dermed vedtatt:

•
Utstyr og fasiliteter kan kun benyttes av aktive KIK-medlemmer (dvs.
betalt medlemskap og treningskontingent).
Det gjelder: slipemaskin, oppbevaringsrom, utlånsutstyr, keeperutstyr, minivant,
pucker ol. Begrensingene gjelder også adgang til rekruttering-/nybegynnertiden på
lørdager, benyttelse av kiosk og rabatter i butikk.

•

Medlemmer av ny klubb kan ikke inneha verv/roller for KIKs partier.

•

Nøkler til rom og utstyr vil tilbakekalles og utdeles pånytt.

•
Styret vil komme med en uttalelse per mail til alle medlemmer.
Styreleder forfatter denne og kommunikasjonsutvalget sender den ut.

PUNKT 4 (butikk, kiosk)

- utsatt til neste styremøte

PUNKT 5 (individuell lagsponsing) - utsatt til neste styremøte

