Klubbens årsmelding for 2018
Behandle klubbens og styrets årsmelding
1. Møtevirksomhet i perioden
• 9 styremøter
• 1 årsmøte
• 1 ekstraordinært årsmøte
• 1 medlemsmøte
• Foreldremøter
• Lagledermøter
• 1 møte med president i NIHF Tage Pettersen
• 2 møter med Toppidrettsgymnaset i Telemark
• 1 møte med Sparebank1 (sponsor)
• 2 møter med Skien Fritidspark
• 2 møter med Skien kommune
• 2 møter med regnskapsfører
• 1 møte med Odd

2. Representasjon krets
Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Tommy Jonassen.

3. Medlemmer
Lag/gruppe
Hockeyskole
U11
U12
U14
U18
A-lag
Oldboys
Støttemedlemmer
Totalt antall medlemmer

Antall
35
9
16
12
44
21
17
37
191
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Medlemsregisteret føres i KlubbAdmin. 23 av 177 medlemmer er kvinner (13%).

4. Sportslige aktiviteter
Skien IHK har hatt lag i følgende serier: U11, U112, U14, U18 1.div, U18 Elite, og A lag
i 3 divisjon.
Det har vært gjennomført hockeyskole egen trening for oldboys.

5. Lagrapporter
Se egen sak på årsmøtet.

6. Arrangementer
Følgende arrangementer er gjennomført:
•
•
•
•

2 uker sommercamp
Treningskamper landslag U16
1 BTV hockeyskoleturnering
Hockey Extravaganca, utendørs turnering U8 og U10

7. Sekretariat
Sekretariat har fungert i aldersbestemte klasser, men vi trenger flere folk. A-laget har
utfordringer med å få folk til sekretariatet
Lagene må ha større fokus på å rekruttere nye mennesker i sekretariatet. Dette
gjelder folk til speaker, protokoll og klokke.

8. Dugnader
Vi har gjennomført følgende dugnader:
Vi har hatt flere ulike dugnader i 2018, og som dugnadsansvarlig er jeg takknemlig for
at det er så stor dugnadsånd i klubben vår. Vi har klart å gjennomføre alle vi har
takket ja til. Det er ett stort antall av medlemmene som viser stor vilje til å stille opp,
selv på korte varsler.
Skien hockey har gjennom de siste årene opparbeidet seg ett godt renomme innen
dugnadsarbeid, dette både hos Odd og andre aktører.
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Mål for neste sesong er å forbedre oss på kommunikasjonsflyten, være tidligere ute
med dato så fort vi har dette og sammen finne enklere betalingsløsninger på
salgsdugnadene.
Odd dugnad
Dugnaden ble gjennomført med bra oppmøte fra alle lag. Odd er veldig fornøyd med
jobben Skien IHK gjør og vi fortsetter dugnaden også i 2018. Det er viktig at alle lag
fortsetter og bidrar på sine oppsatte vakter.
1 mai
Det største enkelt arrangementet vi har hatt. Alle lag var representert med bra
oppmøte.
Bra gjennomført og alle involverte viste stor dugnadsånd. Svært dårlig vær som
skapte noe dårligere inntjening enn vi hadde håpet.
Anbefaling til neste store prosjekt er at vi deler inn i flere tider/ skift for bedre
utnyttelse av ressursene.
Barnas idrettsdag
Denne dugnaden har vi hatt flere år på rad og tilbakemeldinger fra medlemmene er
at det er en bra og hyggelig dugnad. Gjentagende alle år er dessverre at det er
vanskelig å få nok folk. Krever mange ressurser og viktig at alle lagledere er tidlig ute
med å be foreldre og spillere sette av denne helgen.
Arrangement på flittig
God dugnad med godt oppmøte. Denne dugnaden hadde vi svært kort varsel. Vi klare
allikevel og gjennomføre denne med hjelp fra U18 Elite. Fortjenesten ble delt mellom
Bredde og Elite.
Dopapir
Vi har hatt 1 papirdugnad høst 2018. Beste salgsdugnaden vi har hatt på mange år.
Utrolig bra salgs initiativ alle lag.
Noe forbedring i år vedrørende betaling og henting av varer, men fortsatt
forbedringspotensialet her. Erfaring fra dugnadsansvarlig er at det blir utfordringer
med mange innbetalinger, mye på vipps. Bør sees på andre løsninger til neste sesong.

Det er bra at medlemmene stiller opp på dugnader. Dette arbeidet er en meget viktig
del for Skien IHK sin økonomi og er med til å sørge for at avgiftene holdes nede.

9. Klubbinformasjon
All klubbinformasjon foregår på klubbens hjemmesider www.skienhockey.no.
Medlemmene bruker også facebook til kommunikasjon internt i lagene.
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10.

Eiendeler

Klubben eier følgende utstyr:
•
•
•

•
•
•
•

Klubben har utstyr for 2 keeper til U8, 1 til U10 og 1 til U12
2 nye slipemaskiner pluss 2 gamle
Nytt datautstyr til sekretariat
o PC til protokoll
o PC til musikk
o Pads til skudd og drop
o Printer til sekretariat
iZettle kassesystem til kiosk inkl. 1 pad
2 komplette sett med dommerutstyr
Diverse kontorrekvisita
Nye drakter til alle lag

Rutiner for håndtering av klubbutstyr må bli bedre og alle oppfordres til å ta ansvar at
utstyr ikke forsvinner.

11.

Styrets årsrapport

Styret
Styret har lagt til grunn vedtatt sportsplan som et føringsdokument på hva som skulle
prioriteres inneværende sesong, samt vedtak som ble gjort på klubbens årsmøte i
2018.
Styret i denne perioden har bestått av:
Leder

Knut Bråthen

Nestleder

Tommy Jonassen

Kasserer

Katarina Grønhaug Weber

Styremedlem Ole Sundstøl
Styremedlem Morten Misje
Styremedlem Elin Skrettingland
Styremedlem Christer Klovholt
Styremedlem Tormod Hunkilen
Vara

Hege Fehn og Øystein Sørensen

Økonomi
Skien Ishockeyklubb har et positivt årsresultat i 2018 på kr. 198.000,-. Klubben har nå
en positiv egenkapital på kr. 193.000,-.
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Økonomien i klubben har det siste året blitt betydelig styrket, og omsetningen har
økt. Klubben har ført eget avdelingsregnskap for U18-laget for å dokumentere at
U18-satsingen ikke går på bekostning av de andre lagene i klubben. Overskuddet i
klubbens regnskap kommer i hovedsak fra akademiet, som hadde et overskudd i
2018 på kr. 177.000,-. Breddedelen av klubben gikk med et overskudd på kr. 30.000,-.
Hele momskompensasjonen er ført i bredderegsnkapet.
Klubben sliter fortsatt med å få inn kontingent og treningsavgift, som faktureres
gjennom KlubbAdmin. I Begynnelsen av mars 2019 hadde klubben ca kr. 120.000,utestående i kontingent og treningsavgift.
Sponsorarbeidet og dugnadsinnsatsen må styrkes og det er ønskelig med flere
personer i dette arbeidet.
Generelt
Sesongen 2018/19 har vært meget spennende med mange spillere og lag i sving.
Styret oppfordrer alle til å sette seg inn i klubbens sportsplan og være aktive
medlemmer som er med på å utvikle klubben videre. Vi har alle et ansvar å sørge for
et hyggelig miljø som medlemmene trives i og å bidra til at klubben kan vokse til å bli
en klubb med god økonomi som kan gi et tilbud til dem som ønsker å delta i sporten
vår.

Styret
Skien IHK
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