Styremøte av 21.09.16 Referat

Tilstede:
Morten Pedersen
Elin Maria Berg (referent)
Asbjørn Hansen (vara)
Ove Kittelsen (vara)

PUNKT 1
Info om reaksjoner fra klubbens medlemmer til post@kik.no:
•
Etter at styret sendte ut en felles epost til alle medlemmer har det
kommet inn i underkant av 10 reaksjoner til klubbens epostadresse. Et par stiller seg
kritiske til styrets standpunkt. Noen kommer med konstruktiv kritikk. Andre igjen gir
styret sin fulle støtte. To ønsker mer informasjon og har etterlyst et stormøte, noe som
vi allerede har diskutert ved tidligere styremøte. Vi er enige om at det er viktig å
informere riktig og vil finne et tidspunkt som passer for et stormøte ved neste
styremøte.
•
Vi ser at det er behov for å presisere hva som gjelder for rekrutteringstiden på lørdager og ser oss nødt til å omformulere dette. Det ble tatt opp et forslag om
muligheter for å få til et organisert tilbud den første timen av tiden på lørdager med
forskjellige temaer som vi vil informere om i sosiale medier. Dette vil bli et punkt ved
neste styremøte. Styrets medlemmer tenker at det vil være et bedre tilbud for
nybegynnere samtidig som det vil gjøre det enklere for oss å lose nye spillere inn i de
riktige lag etter hvert.

PUNKT 2
Forslag om å innføre mulighet for å nominere æresmedlemmer i klubben:
•
Vi har enstemmig vedtatt å innføre en mulighet for å nominere
æresmedlemmer i klubben.
•
Det ble foreslått følgende som vil behandles ved neste styremøte: Alle
medlemmer kan nominere andre medlemmer til æresmedlemmer så sant de sender inn
en begrunnelse, vi ser for oss at styret behandler de innkomne forslag, overrekkelse av
æresmedlemskap gjøres ved klubbens årsmøte.
•
Forslag på hva et æresmedlemskap innebærer: livslangt gratis
medlemskap i klubben, gratis inngang på alle klubbens hjemmekamper i all fremtid,
trøye i hallen samt diplom hjemme og på klubbkontoret.

PUNKT 3
Informasjonsflyt i klubben/hvem har ansvar for hva og hvem kan foreldre kontakte ved
spørsmål:

•
Det er allerede etablert et godt system for hvem foreldre kan henvende
seg til ved forskjellige spørsmål, fra foreldrekontakt, til trener, til sportslig leder, til
administrasjonen til daglig leder. Dette må formidles bedre slik at alle er sikre på
hvem de skal kontakte i forskjellige situasjoner. Vi ble ikke enige om hvordan, men
tar dette videre ved neste styremøte. Kommunikasjonsutvalget ved Elin og Sigrun vil
gjøre seg noen meninger om dette og komme med et forslag.

Mer om informasjon - Positive nyheter som vi har lyst å dele med medlemmene:
•
Kick-off DNSH tirsdag i neste uke – her må vi sørge for å dokumentere
og legge ut bilder i etterkant.
•
Vår nye daglig leder Mads er en skikkelig resurs også på trenerbiten og
det sies i hockeykretser at vi har klart å lande en av Norges beste trenere. Det er mulig
at Mads i fremtiden vil kunne holde bla trener-1 kurs sertifisering, noe som hadde vært
svært hyggelig. Vi tenker at en presentasjon av Mads kunne vært en hyggelig nyhet på
hjemmesiden.
•
Ungdomsutvalget har nå hatt sitt første møte og det er valgt en
representant fra alle U-lag. Dette syns vi er meget bra og noe som alle medlemmer
burde få vite mer om.
•
Aktiv rekruttering til damelaget: Det vil bli tatt bilder og dokumentert
hvordan det går på de to rekrutterings kveldene som damelaget har planlagt i neste
uke. Dette vil også kunne være en fin sak å dele.

PUNKT 4
Behov for ny trenger på DNSH/skøyteskolen:
•
Dagens trener for DNSH har meldt fra om at han ikke vil ha mulighet
for å fortsette. Vi trenger derfor å finne en rask men god ny løsning til dette partiet
som vi ser på som et av de viktigste partier klubben har. Elin foreslår å ta kontakt med
Dina Rosenberg på damelaget samt eventuelt å høre med noen av spillerne på U18.
Sportslig leder er allerede på saken og ny daglig leder er blitt informert om
situasjonen. Vi jobber på sprang for å finne en løsning.

PUNKT 5 (butikk, kiosk)

- fra forrige møte er fortsatt utsatt til neste styremøte

PUNKT 6 (individuell lagsponsing) - fra forrige møte er fortsatt utsatt til neste styremøte

