Styremøte KIK 9. februar 2016 kl. 18.00
Tilstede: styreleder Åge, styremedlemmer Morten, Asbjørn, Christian, Espen, Anders, Elin, daglig
leder Tor Anders, administrasjonsansatt Linda, sportsutvalget ved Eivind Sunde
Ikke tilstede: Claire fra kunstløp

Punkt 1 – Velkommen og nytt på nytt
Styreleder Åge hilser velkommen. Vi begynner som vanlig med en runde nytt på nytt. Det
informeres raskt om prøveordningen med delt lønnet prosjektstilling frem til sommeren 2016 og
hvem som er blitt ansatt. Eivind Sunde har juniorer som hovedområde og Totland rekruttering.
Rekruttering: Det jobbes også med rekruttering mot barnehager og SFO i nærområdet: Tor Anders
forteller om at klubben har hatt besøk av 75 barn fra Tinnheia og Hellemyr. Barna kommer to
onsdager på rad og klubben har invitert og sørget for at de kommer seg gratis til Idda. Det er leid inn
en buss som henter alle barn. Neste uke vil det komme ca. 100 barn i to omganger fra andre SFO og
barnehager.
Det er laget en folder om å komme gratis og prøve DNSH og denne deles ut, men det er dyrt å
«busse» barna inn (ca. 5000,- for hvert tilfelle). Hvis dette viser seg å fungere som rekruttering burde
vi tenke på å eventuelt investere i buss og mer utstyr. Sist uke måtte vi låne skøyter av kommunen
for å kunne ha alle på isen. Det ble vedtatt ved et styremøte ca. 3 år tilbake at klubben skulle
investere i en buss/minibuss. Dette vil vi komme tilbake til.
Ungdomsseminar: Linda har vært en tur til Oslo og ishockeyforbundets sitt ungdomsseminar. Hun
reiste i utgangspunkt for å jobbe for et tilbud for våre U18 gutter som ikke vil ha et tilbud fra og med
neste år. Linda forteller også at de jobbet med hvordan vi kan håndtere mobbesaker eller
mobbesituasjoner i klubben. Norges ishockeyforbund har for tiden stort fokus på rekruttering av
jenter. Dette prioriteres og målet er å ha et jentelag innom hver klubb på et år.
Forbundet viste forståelse for problematikken kring våre U18 gutter og det er kommet forslag på å
lage en serie for U17 gutten (noe som uansett ikke løser problemet). Det ble også snakket om 2.
divisjon som alternativ. Forbundet kan bistå, men vi må selve gjøre jobben.
Iskurs: Det begynner å komme seg med folk som kan kjøre isbilen. Asbjørn har holdt kurs.
Butikken: Klubben har kjøpt opp lageret til Intersport og planen er å få til en dag med supersalg. Vi
sitter inne med varer som er gangbare men det er kanskje kjøpt inn for mange køller. Våre
konkurrenter er XXL og nettbutikker.
Slipekort: bra salg. Ordningen har fungert etter administrasjonen sine ønsker.
Utleiekassene: Her har det vært noe uheldig lån fra kasser og eventuelt tyverier. Kassene er på eget
ansvar og hver enkelt medlem som har sine ting der kjøper selve inn lås på egen regning. Vi vurderer
eventuelt å sette pumpe på døra slik at den ikke står åpen sånn som den gjør nå når medlemmer går
inn og ut for å hente ting.
Eivind nevner at vi mest sannsynlig vil bli pålagt å utbedre veggene ved siden av kassene siden det er
blitt mye skraping på disse.

Punkt 2 – Sommerhockey 2016
Åge: Kommunen har sagt at vi får isen til 70 000,- på samme vilkår som i fjor. Administrasjonen har
kommet med en innstilling som er betinget positiv.
Tor Anders: Det ble et stort trøkk på frivilligheten i fjor sommer. Vi ser at det er de samme foreldrene
som stiller opp igjen og igjen. Grunnet det store arbeidspresset som det var å gjennomføre en
«camp» hvor vi måtte ha nattevakter og matservering gjennom hele dagen/kvelden har
administrasjonen ønsket at sommerhockey gjennomføres som en hockeyskole på
dagtid/ettermiddag istedenfor. Administrasjonen ønsker også at sommerhockey blir løftet ut av
klubbens hender. Noen andre må ha det hele og fulle ansvar.
Det er ønskelig å prøve finne noen som kan drifte det utenom, som tar utgiftene men får inntektene.
Prisen i fjor lå rundt 3000,-?
Det er mye som er positivt med sommerhockey:








Ekstra uker med is og et attraktivt tilbud for våre unge hockeyspillere.
Få is en måned før andre klubber
«booste» klubben
Et konsept som kan bygges ut, noe som er positivt for klubben
Et løft i forkant av sesongen
Spillerutvikling

Negativt:






Ekstra slitasje på foreldre og trenere.
Gjennomføring krever mye dugnad
Potensielt tape penger?
Mye jobb med påmeldinger og svare på mailer osv
Hvis vi ikke får det til vil det kunne påvirke vår relasjon til kommunen (Abrahamsen har gjort
mye for å få til et ja til sommeris)

Hva så med den andre uken?
Forslag: palmekupp, getliga-kamp, SFO, oldboys, rekruttering, forbundet – landslagssamling på lavere
nivå?
Styret ble enige om et forslag på en gruppe med 2-3 personer som får en uke på seg å jobbe med å
finne en løsning. Gruppen består av Espen, Morten og Eivind.
Det vil bli sendt ut en tilbakemelding på mail og så blir det eventuelt innkalt til et styremøte hvis
nødvendig.
Punkt 3 – fastsette dato for årsmøte
Idrettsforbundet har pålagt alle klubber å avholde årsmøtet innen utgangen av mars måned.
Innkalling må sendes ut en måned før og saksliste sendes ut seinest to uker før årsmøtet.
Styret ble enige om å innkalle til årsmøte onsdag 16. mars 2016.

Morten sørger for å distribuere alt som skal sendes ut eller publiseres. Åge ordner alt som skal
sendes ut.
Forslag til saker som skal tas opp: sportslig plan (lage sak under budsjett), sommerhockey (inn under
budsjett), spørsmålet om buss eller ikke buss.
Punkt 4 – presentasjon av sportslig plan ved Eivind Sunde
Årsmøtet skal vedta at styret ajourfører planen.
Den sportslige planen blir sendt ut på mail til medlemmene i styret slik at styret får mulighet for å
komme med innspill eller kommentarer. Den endelige planen legges frem for årsmøtet.
Eivind forklarer tanken bak og essensen med klubbens sportslige plan som er utarbeidet av Eivind og
sportslig leder Eilif. Det handler om målsetninger for de forskjellige aldersgrupper, konkrete
målsetninger for fysikk, kølleteknikk og teknikk. Planen er basert på NIHF sine retningslinjer og
inneholder kortsiktige og langsiktige målsetninger for klubben fra 2016-2020. En viktig målsetning er
for eksempel å ha trenerkabalen på plass innen siste treningsøkt på våren. Styret kommer med
forskjellige innspill og spørsmål. Når blir neste introkurs for trenere? Hvem ansetter trenere?
Innspill: Det er viktig å få i gang foreldremøter tidlig for å fortelle hva som forventes av foreldrene.
Det er viktig med klare linjer.
Det overordnede målet er å bygge for bredde, ikke for spissing.
Sportslig plan vil være et eget punkt i organisasjonsplanen til klubben.
Vi vil lese og komme med innspill så snart planen er sendt ut på mail.

Referent: Elin M Berg

