Referat Styremøte 20.12.2016
Tilstede:
Åge Eidsvig
Christian Løvdal
Morten Pedersen

Asbjørn Hansen (Vara)
Ove Kittelsen (Vara) (referent)
Elin (Deler av møte pr. telefon)

Ungdomsutvalget
Arvid Johansen
Ina Nodeland

-

Morten leste opp brev fra daglig leder (Mads Gabriel Scott)
o Det har vært julesalg i butikken.
o Sponsor inntektene er kommet inn bortsett fra en som er purret på.
o Forslag til ny isplan er kommet, men den er så fersk at vi at vi ikke har fått satt oss inn
i den. Det var noen uklarheter og disse må vi få klarhet i.
o Mads og Eivind holder på med tiltak til rekrutering og er i gang med kartlegging av
trenerkabalen til neste år.
o Det har vært tyveri av køller igjen. Eivind er på saken.
 Forslag om å bytte koder på lagrene.

-

Ungdomsutvalget presenterte sine ting.
o Først en gjennomgang av Arvid på hva er og hva de gjør.
 Et utvalg av representanter fra hvert av ungdomspartiene (U9 – U18) som
samles 2 til 3 ganger i året og diskuterer spørsmål og utfordringer som
ungdommene har.
o Rekkedrakter. Vi mangler rekkedrakter.
 Dette har vært og er et problem. Vi sliter med CCM og vi håper dette løser
seg snart. De skulle ha vært her for lenge siden.
o U18. Kan de kjøre isbilen og kan en på laget være materialforvalter (bruke
slipemaskin)
 U18 kan ikke kjøre isbilen. Materialforvalter ses ikke som noe problem fra
styrets side.
o Iskjøring. Det er et problem med at isen ikke blir kjørt før treningene.
 Det kommer ny isplan på nyåret og da håper vi dette vil bedre seg.
Kommunen vil også begynne å kjøre is igjen på nyåret, noe de ikke har gjort i
første del av sesongen. Dette håper vi også vil gi en forbedring.
o Sommeris. Hvorfor var det ikke sommeris i sommer og vil det bli sommeris til neste
sommer.
 KIK ville veldig gjerne ha sommeris i sommer som var og mye ble gjort for at
vi skulle få til dette. Det lot seg dessverre ikke gjennomføre da vi ikke fikk is i
denne perioden.
 KIK håper fortsatt på at vi kan ha sommeris til neste sommer, men dette er
opp til kommunen.
o Styrkerommet. Er det mulig å oppgradere styrkerommet.
 Det er forsøkt forskjellige løsninger på dette tidligere uten hell. Morten mente
det var satt av noen penger til dette fra kommunens side. Det er en stund
siden dette var tatt opp og vi kunne høre med kommunen hvordan dette lå an.
o Utfordring til ungdomsutvalget fra styret.
 Ungdommene kan bli bedre på orden og oppførsel.
 Lukke dørene til lagrene under og etter trening. Rydde i garderobene etter
seg. (Kanskje hvert lag skulle ha ukentlig/månedlig ordensmann). Feie etter
seg.
 Forslag om innkjøp av nye feiekoster i garderodene.

-

Økonomi
o Christian gikk igjennom økonomien. Mye av det han manglet sist var kommet på
plass. Utgiftspostene har han kontroll på. Det er fortsatt noen bilag på inntekt siden
han manglet. Mye begynner å sette seg.

-

Årsmøte. Når skal det avholdes årsmøte?
o Vi må først ha på plass årsregnskapet og dette må gås igjennom for presentering.
o Forslag om to datoer. 01.02.2017 og 08.02.2017. Åge skulle høre med
regnskapsfører når hun mente hun ville ha ting klart.
o Avgjørelsen om dato tar vi på mail når vi vet når ting kan være klart.
o Moten/Elin legger ut på hjemmeside når årsmøte skal være når dette er bestemt.

-

Slipemaskin. Skal Idda Ishockeyklubb få benytte seg av vår slipemaskin?
o Det ble stemt på tre alternativer.
 Nei de får ikke slipe på vår maskin
 Selge halvparten av vår maskin til Idda Ishockeyklubb til dagens markedspris.
 Selge slip til Idda Ishockeyklubb.
o Det ble enstemmig avgjort (5 stemmer) for: Nei Idda Ishockeyklubb får ikke slipe på
vår maskin. Dette fordi vi ikke har noen samarbeidsavtale med Idda Ishockeyklubb
som vi mener er interessant og de har ikke noe å tilføre oss. Dette er også i samsvar
med det uttalelse til representant fra Norges ishockeyforbund at det er uvanlig at to
ishockeyklubber deler på en maskin.
o Det skal også være plass til flere maskiner på sliperommet.

Nytt styremøte. 1 eller 2 uker før årsmøte.

