Klubbens årsmelding for 2019
Behandle klubbens og styrets årsmelding
1. Klubben
Skien Ishockeyklubb (SIHK) hadde ved årsskiftet 234 medlemmer. SIHK ledes og
forpliktes mellom årsmøtene av styret.
Lagledere, trenere, styret, spillere og foreldre, samt andre ressurspersoner, gjør en
betydelig innsats for klubben. Uten deres innsats kunne vi ikke opprettholdt dagens
aktivitetsnivå. Klubben er helt avhengig av deres arbeidsinnsats og positive innstilling.

2. Anlegg
Skien IHK utøver sin aktivitet i Skien Fritidspark, som eies av Skien kommune.
Klubben disponerer klubbhuset og har ansvar for drift og vedlikehold av dette.
Det ble høsten 2019 satt i gang en betydelig oppgradering av klubbhuset, og mange
medlemmer har her lagt ned en betydelig arbeidsinnsats.
Klubben har høsten 2019 også etablert et eget treningsrom under tribunen.

3. Medlemmer
Lag/gruppe
Hockeyskole
U11
U13
U15
U18 Elite
U21 Elite
Senior 2.div
Senior 6.div
Oldboys
Støttemedlemmer
Totalt antall medlemmer

Antall
48
14
17
20
25
25
17
16
17
35
234

Medlemsregisteret føres i KlubbAdmin. 35 av 234 medlemmer er kvinner (15%).
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4. Sportslige aktiviteter
Skien IHK har sesongen 19/20 lag i følgende serier: U11, U13, U15 B, U18 Elite, U21
Elite, seniorlag i 2. divisjon og seniorlag i 6. divisjon.
Sesongen 2019/2020 har vært historisk god for klubben sportslig sett. Både U18 Elite
og U21 Elite kvalifiserte seg for sluttspillet, og A-lag 2.div kom på 2. plass, og var med
dette klar for kvalifiseringsspill for opprykk til 1.div. U15 B gjør det også godt i sin
divisjon.
På grunn av faren for smitte av corona-virus besluttet NIHF å avlyse alle kamper etter
10. mars. Dette gjelder både sluttspill og kvalifiseringer, samt resterende
seriekamper.
Det har også vært gjennomført hockeyskole, egne turneringer for U8 og U10.
Oldboys har blitt inkludert i A-lag 6.div.
Klubben har få jentespillere, og ønsker å satse på økt rekruttering av jenter.
Sekretariat har fungert i aldersbestemte klasser, men vi trenger flere folk. A-laget har
utfordringer med å få nok folk til sekretariatet, og det må jobbes med rekruttering og
opplæring til disse oppgavene.

5. Dugnader
Vi har gjennomført følgende dugnader:
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.

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.
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.
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6. Klubbinformasjon
All klubbinformasjon foregår på klubbens hjemmesider www.skienhockey.no og på
klubbens facebook-side.
Medlemmene bruker også facebook og Spond til kommunikasjon internt i lagene.

7. Eiendeler
Klubben eier følgende utstyr:
•
•
•

•
•
•
•

Klubben har i 2019 kjøpt inn mye utstyr for utlån til hockeyskolen
2 nye slipemaskiner pluss 2 gamle
Datautstyr til sekretariat
o PC til protokoll
o PC til musikk
o Pads til skudd og drop
o Printer til sekretariat
o Utstyr til lysshow i ishallen
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.

8. 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 Ronald Rösler
Styremedlem Richard L. Sigurdsen
Styremedlem Elin Skrettingland
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Styremedlem Christer Klovholt
Styremedlem Tormod Hunkilen
Vara

Hege Fehn og Øystein Sørensen

9. Økonomi
Skien Ishockeyklubb har et negativt årsresultat i 2019 på kr. 53.810,-. Klubben har en
positiv egenkapital på kr. 139.562,-.
Årsaken til underskuddet i 2019 ligger i hovedsak på satsingen på A-laget i 2. divisjon.
Hele momskompensasjonen på kr. 212.000 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. 170.000,utestående i kontingent og treningsavgift.
Sponsorarbeidet og dugnadsinnsatsen må styrkes og det er ønskelig med flere
personer i dette arbeidet.
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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