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Protokoll styremøte i Skien Ishockeyklubb, 16.12.2020 

Sted: Teamsmøte: join the meeting her 
Tid: Kl: 16.12.2020, kl. 18-21 
Innkalt og Tilstede: Ronald Rösler, Nicklas Ewen, Elin Skrettingland, Kathryn Lee Hansen, Solveig 
Venheim Fink, Katherina Grønhaug, Halvor Nyberg, Kent Engeseth, Lise K. Torgersen (Visepresident 
NIHF), Ottar Eide (Generalsekretær NIHF) 
Frafall: 
Referent: Ronald Rösler 
 

Saksliste 
 
Sak 1: Infomøte med NIHF, Ottar Eide og Lise K. Torgersen 

• NIHF orienterte SIHK om sitt fokus hvordan en bærekraftig klubb kan bygges opp: 
o Fokus på rekruttering: viktig med en bredd basis, nødvendig å rekruttere min. 45 

barn av et årskull for å bygge reine lag 
o Prioritering av enkelte årskull er ikke bærekraftig for klubben 
o NIHF savner en rød tråd i rekrutteringsstrategi av SIHK  
o NIHF fremmet sin bekymring over klubbens dårlige mediapresens i forhold til 

rekruttering 
o NIHF henviser til sin policy dokumentet for klubbens verdier, mål, suksessfaktorer og 

tiltak: 
https://www.hockey.no/contentassets/7b5c806fd89b4759b5c5439d1270bf7c/19-
20/policydok-for-barne--og-ungdomsishockey.pdf 

o NIHF orienterer om sitt fokus på utvikling av norske spillere 
o NIHF ønsker å bidra til at SIHK blir en sterk klubb 

• Lise K. Torgersen gir en kort oversikt over aktuelt kampreglement: KAMPREGLEMENT 
(hockey.no), Reglement, lisens og overganger (hockey.no) 

 
Sak 2: Avklaring av prosess for saksbehandling og godkjenning av styreprotokoll 

• Saksliste for styremøte skal sendes ut av styreleder før styremøte til styre med frist for å gi 
forslag om nye saker  

• Dokumentasjon av styremøte i styrereferat og styreprotokoll: 
o Et styrereferat tar med argumenter i diskusjoner, fakta bak sakene og annet 
o Det er ønskelig at et styrereferat skrives, slik at argumentasjon i sakene er 

dokumentert 
o Et syreprotokol er kortere enn ett referat og inneholder hovedlinjen i styremøte 

med beslutninger  
o Styreprotokoll skal sendes ut til styre med frist for kommentarer 
o Styreprotokoll skal signeres av alle styremedlemmer 
o Hvis styre har minst 5 styremedlemmer kan det velges to styremedlemmer for 

signering styreprotokoll  
o Styreprotokoll skal legges ut på websiden 

• Saker unntatt offentlighet skal ikke publiseres i styreprotokoll, men dokumenteres i egne 
notat / referat, bare tilgjengelig for styre  
 

Forslag til vedtak fra Elin: Referent i styremøte, som ta møtenotat og skriver styreprotokoll rulleres 
for å minke arbeidsbelastning av styreleder 
Vedtak: Referent i styremøtene rulleres 
 
Forslag til vedtak fra Elin: Det velges to styremedlemmer for signering av styreprotokoll 
Vedtak: Ken Engeseth og Elin Skrettingland signere styreprotokollene på veien av styre 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI0MTFhZDQtNjgxOS00YTA5LWE5MTMtMDAxNmYzY2MyNTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22b4d56c0d-7bbb-4f36-994e-0cc6a641ef0a%22%7d
https://www.hockey.no/contentassets/7b5c806fd89b4759b5c5439d1270bf7c/19-20/policydok-for-barne--og-ungdomsishockey.pdf
https://www.hockey.no/contentassets/7b5c806fd89b4759b5c5439d1270bf7c/19-20/policydok-for-barne--og-ungdomsishockey.pdf
https://www.hockey.no/contentassets/bdb8c70b1c5f4d0baef2b8ec54b51caa/20-21/v3/kampreglementet.pdf
https://www.hockey.no/contentassets/bdb8c70b1c5f4d0baef2b8ec54b51caa/20-21/v3/kampreglementet.pdf
https://www.hockey.no/forbundet/reglement-lisens-overganger/
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Sak 3: unntatt offentlighet 
 
Sak 4: Eventuelt 

• Ingen bruk av depotet fra nå til slutten av året 

• Tilbakemelding om Ronalds forslag om endringer i organisasjonsplan og rolledefinisjon i 
styre og utenfor styre trenges, skal tas opp i neste styremøte 

• Det trenges informasjon om hvordan man finner sitt medlemskort 
 

Skien / 25.12.2020 

Ronald Rösler 
Styreleder 

Kent Engeseth Elin Skrettingland 
  


