Referat 5.februar 2018
VIP- rommet kl 18:30
Tilstedet: Jørgen Salsten, Renate Lillestøl Torrissen, Stian Langli, Casper Knap og Lone
Christoffersen

1) Styrkerom/skillsrampe er for så vidt godkjent. Det vil si at Kid/Bygg ikke kan se at
dette ikke skulle gå i orden bare vi følger brannforskriftene, rømningsveien og at det
er 120 cm mellom vant og vegg. Dette skal gjøres på dugnad og vi setter arbeidet i
gang rett etter at isen er blitt tatt.

2) Stian er på saken som nevnt over da han har vært i kontakt med Betomast Hæhre
som er interessert til å sponse materiale vi trenger til styrke/skills. Til neste møte ble
vi også enige om at en sponsor ansvarlig som følger opp dette nøye skal være på
plass.

3) Hockey Camp uke 33:
- Campinvitasjon sendes ut
- Casper begynner jobben med å skaffe trenere til campen

4) Nye styremedlemmer:
- Oppgave 1 er regnskapsansvarlig, siden Renate går ut av styret
- Der har vi en kandidat som jobber med regnskap
- 3 nye medlemmer inn i styret som har blitt valgt av valgkomiteen
- Enstemmig og ønsket de velkomne

5) Treningskontraktene ble lags frem for styret og lest opp av Renate og Jørgen.
Kontraktene gjelder fra 1/8-17 til 30/3-18 (+/-)

-

Alle kontraktene skal godkjennes av styret på styremøte og signeres her.
Dette ble enstemmig vedtatt
Regnskapsansvarlig går igjennom alle fakturaene og utbetalingene og
sjekker/godkjenner disse, styreleder eller nestformann attesterer. Ingen
styremedlemmer kan signere på utbetalinger til seg selv.

6) Årsmøte 15/2-18 i VIP-rommet kl 18:30
- Alle årsberetningene har kommet inn
- Mangler U8/U12/U13/HL2 og HL3

7) Kafeteriavakter:
- Litt ymse som stiller her
- Sliter med de eldste lagene som U18/U20..
- Det er også ønske om at Morten Rognaldsen sender ut en oversikt til neste
sesong om de som ønsker å sitte i sekreteriatet på A-lags-kamper. De skal
få fritak fra kafeteriavakter.
8) Trenermøte
- Har hvert 1 gang i måneden
- Svakt oppmøte
- Møteplikt
- Jørgen og Andreas tar møte på dette

9) OIS
-

Noen lag er fortsatt interessert
De yngste lagene ønsket å fortsette med 2 x i uka ved ishallen
U14/15/18 ønsket å fortsette på Skullerud
Jørgen tar dette videre med Stian Olimb
Styret gjør som i fjor og betaler halvparten

10) Generellt :
- XXL – møte tirsdag 7.februar kl 16:00 ved ishallen
- Få alt på papiret og hva avtalen inneholder
- Hva er ¨kickpakken?¨
-

Powerskating med Gilbert fra Wang er ønskelig fra de yngre enhetene
Det var snakk om fra styret at vi ønsket at alle enhetene skulle få med seg
dette… Dersom det er ønskelig ville styret gå inn og dekke halvparten.

-

Tommy Karlsen er tilbake fra neste sesong som materialforvalter for Alaget og han vil få flere oppgaver som han er ansvarlig for.

-

For nest sesong skal også en i styret gå inn og ¨hjelpe¨ Thomas Falch med
politiattesten for alle trenere og lagledere, sånn at ikke Thomas sitter ene
og alene med dette ansvaret. Jeg, Lone har sagt at jeg kontakter Thomas
om dette og vil hjelpe han neste sesong for hockeyavdelingen.

Lone 07/02-18

