Styremøte av 21.06.2016 Referat

Tilstede:
Åge Eidsvig
Morten Pedersen
Christian Løvdal
Ove Kittelsen
Elin Maria Berg
Sigrun Gavelstad (referent)
Administrasjonen ved daglig leder Tor Anders Nodeland
Fravær: Asbjørn Hansen (varamedlem)

Saker:
1. Siste nytt
•
Isplanen blir nok i grove trekk iht. til klubbens forslag. Endelig isplan
vil forhåpentligvis foreligge i begynnelsen av uke 26.
•

Nyoppstartet hockeyklubb har søkt om isen i vår kjernetid.

•
Kunstløpklubben har mer eller mindre overtatt kunstløp helt, men vi
velger å fortsette med kunstløp så lenge vi har egne medlemmer der.
•
Treningskabalen er ok, med unntak av damer (se s. 2). Her kan en
løsning med trener fra gruppa/rullerende fra andre partier være aktuelt i første
omgang.

2. Økonomisk status og utsiktene pr. i dag, herunder dugnad og sponsor
•
på bok.

Tor Anders redegjør for klubbens økonomiske status p.t., ca. 400 000

•
Dugnad: Budsjettert med 180 000, men vil ende opp på ca. 140 000.
Dugnadsinnsatsen er laber i år vs. i fjor
•
Kontingent: Noe usikkerhet rundt hva vi får inn her pga. ny konkurrent
som sannsynligvis er noen av klubbens medlemmer.
•

Sponsor: Vi er i mål på dette punktet.

3. Ev. tiltak for å begrense kostnader/øke inntekter

•
Alle de fire administrative stillingene må revurderes dersom klubbens
økonomi blir mye dårligere enn forutsett ved budsjettering. Omorganisering av
arbeidsfordelingen, stillingsprosenter og tidsbestemte kontrakter vil være naturlig å
vurdere. Tor Anders kaller de gjeldende inn til et møte, og ser på muligheter for tiltak
her.
•

Vedtatt: Stillingen som assistent til sportslig leder sløyfes.

•
Klubben har en buffer, og vi avventer og vurderer ev. tiltak når vi vet
mer om de usikre momentene.

4. Ansettelse av sportslig leder
Enstemmig vedtak om ansettelse av Eivind Sunde som ny sportslig leder. Stillingen lyses ikke
ut.

5. Fastsettelse av treningskontingent

Barn/ungdom/
jente/dame:

2250,- med mulighet for fradrag (750,-) ved dugnad

Uendret

Voksen (over 18):

4500,- med mulighet for fradrag (1500,-) ved dugnad

Uendret

DNSH:

økes fra 200,- per år til 400,- per semester

Endret

Studenter:

reduseres fra vanlig voksenpris til 1500,- per år

Endret

Oversikt over trenere:
U17 - Ola Morset og Torgeir Lillemoen
U15 - Christopher Trondsen
U13 - Joe Michael Richard
U11 - Michael Befus og Eivind Sunde
U9 - Trenere kommer etter introkurs er gjennomført, men Eivind og Mike vil prøve å hjelpe
dem frem til Jul
U8 - Kjell Olsen + + + (Andy Johnson)

Dnsh - Tor Anders Nodeland + + + +
Damer - Trenger en frivillig coach fra laget
Jenter - Christophe Reymann var tidligere interessert, men må nok snakkes med først
Keeper - Mathilde Nilsen frem til Jul
A-Laget - Intern?

