Styremøte av 11.01.2017 Referat

Tilstede:
Åge Eidsvig
Morten Pedersen
Christian Løvdal
Elin Maria Berg (referent)
Asbjørn Hansen (vara)
Ove Kittelsen (vara)
Administrasjonen ved:
daglig leder Mads Gabriel Scott
sportslig leder Eivind Sunde
administrasjonssekretær Linda Christiansen

Punkt 1.
Forberedelser til årsmøte:
1.1. Regnskapet må fremlegges med underskrifter av alle styremedlemmer senest en uke før
årsmøtet.
Etter at regnskapet er revidert tar vi et raskt møte.
1.2. Årsberetning: Administrasjonen lager denne.
1.3. Idrettslagets organisasjonsplan: Eivind
1.3.1. alle endringer som skal inn må behandles under årsmøtet.
1.3.2. sportsplanen legges ut sammen med regnskap og de andre dokumentene som skal ligge
lett tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. I tillegg ønsker vi å lage papirkopier
av sportsplanen slik at de som kommer på årsmøtet kan få denne med seg.
1.4. Styreleder tok opp følgende punkter til diskusjon:
1.4.1 valgkomité for neste år: Styret kommer med et forslag til årsmøtet
1.4.2. revisor for neste år: Administrasjonen kommer med to forslag
1.4.3. møteleder for årsmøtet: Styreleder har invitert Agder Idrettskrets, men det ligger noe
usikkerhet i om de vil komme eller ikke. Frank Mersland fra H4 stiller som dirigent for årsmøtet.
1.4.4. Protokollfører samt to som godkjenner protokoll fra årsmøtet: Administrasjonen får i oppgave
å finne tre medlemmer.
Punkt 2.
Forslag til budsjett for 2017
2.1 presentasjon av regnskapet som forelå 30.11.2016 samt gjennomgang av poster som trenger mer
informasjon før endelig versjon legges ut i neste uke ved daglig leder Mads Gabriel Scott. Vi ser at det

kanskje vil være behov for å gå gjennom alle rapporter fra iZettle manuelt siden det ser ut til at
regnskapsfører har ført momsfritt salg på samme post uten å ta hensyn til om det er kiosksalg eller
butikksalg. Administrasjonen følger opp.
2.1.1. presentasjon og gjennomgang av sponsorer samt status for sponsorarbeid ved daglig leder
Mads Gabriel Scott. Per dags dato har klubben 9 sponsorer og det jobbes med flere nye. Forslag om å
be medlemmene om hjelp til å finne flere «små» sponsorer mot eventuelt fradrag av treningsavgift.
2.1.2. dugnad: presentasjon av dugnadsarbeid sommeren 2016 og 2015. Administrasjonssekretær
Linda forteller om sine erfaringer som dugnadsansvarlig. Vi diskuterte hva som vil være en realistisk
målsetning for dugnadsinntekter for 2017.
2.1.3 medlemsavgifter: Daglig leder Mads har laget en oversikt over hvor mye det koster å trene i
andre klubber i Norge, om de jobber med dugnad eller ikke og hvilke andre kostnader de har. Mange
klubber differensierer medlemsavgiftene med utgangspunkt i hvor mye hvert enkelt parti koster.
Dette siden det for eksempel er forskjell på om lag er i seriespill eller ikke (noe som påkrever betalte
dommere).
2.1.4 Inntekter kiosk og butikk:
Hvor mye koster butikken og har vi tjent noen penger på å drive den i 2016? Finnes det en måte å
utvide åpningstider på?
Butikken koster det vi betaler for lokalet i leie, samt de utgifter som revisor fakturerer hvilke er
knyttet til salg i butikken. Linda har jobbet der på sin fritid og får ikke betalt for å drifte butikken. Vi
har tjent penger i 2016, men styret etterspør en full oversikt. Administrasjonen har gjennomført en
varetelling i slutten av desember som var meget nøyaktig og som vil hjelpe på både å vurdere
varelageret og å lage en oversikt over resultat. Det som er positivt med å ha butikken er blant annet
at vi får veldig gunstige priser hvis vi trenger å kjøpe inn utstyr til klubben. En måte å gjøre butikken
mer tilgjengelig er for eksempel å begynne å selge varer som teip, merchandise osv. fra kiosken
(spesielt i kamphelger).
2.1.5 Prisnivå i butikken: Butikken har lagt seg på eksakt samme priser som Torshov. Det vil aldri
være mulig å prise seg likt som for eksempel XXL (som jo opererer med partikjøp), men det er mulig å
gi aktive medlemmer i KIK enda større rabatter. Dette må diskuteres videre.
2.1.6 Forslag til budsjett: vi diskuterer endelig versjon før årsmøtet. Hvis det er behov for det tar vi et
ekstra møte.
2.1.7. Forslag på treningsavgift
Treningsavgiften er bla avhengig hvor mye penger vi klarer å få inn i dugnad og spons. Vårt forslag til
treningsavgift er basert på et scenario hvor vi har laget et nøkternt budsjett for inntekter. Vi vil
utfordre medlemmene ved årsmøtet til å være med på en innsats for å hjelpe klubben med å øke
inntektssiden.
Daglig leder Mads har undersøkt medlemsavgifter, treningsavgifter og andre kostnader i mange av de
andre ishockeyklubbene i landet og etter en gjennomgang ser vi at den klubben som ligner mest på
oss i historikk, antall medlemmer, tilbud osv. har en differensiering av treningsavgift etter hvor mye
de forskjellige alderstrinnene «koster». Det betyr at lag som for eksempel er med i seriespill hvor
store utgifter går til dommer vi er pålagt å leie inn, vil betale en høyere treningsavgift. Historisk har vi
jo hatt en modell hvor våre seniorspillere har betalt en høyere treningsavgift, hvilket har fungert som
en slags spons av de unge i klubben. Etter etablering av nye klubb/er som tilbyr trening til en mye
lavere sum ser vi at det kanskje er på tide å diskutere våre treningsavgifter. Dette vil være noe det
nye styret tar videre etter årsmøtet, men vi velger å legge frem et forslag etter modellen til Skien
Hockey med utgangspunkt i antallet spiller vi har inneværende sesong.
Det finnes forskjellige måter å gjøre det på, men de fleste andre klubber differensierer
treningsavgiften etter alder. Jo eldre du er desto mer betaler du. Unntaket er oldboys som ofte er lag
som ikke har betalte treninger og ikke spiller i serie.
Punkt 3.

Gjennomgang av forslag som er kommet inn fra medlemmer:
Vi har lest gjennom alle forslag som er kommet inn og forbereder en innstilling fra styret. Disse vil bli
presentert på årsmøtet.

