
 

1 
 

Protokoll styremøte i Skien Ishockeyklubb, 02.12.2020 

 
Sted: Hotell Fritidsparken, møterom “Håndball”  
Tid: 02.12.2020, Kl: 19-21 
Innkalt og til stede: Ronald Rösler, Nicklas Ewen, Elin Skrettingland, Kathryn Lee Hansen, Solveig 
Venheim Fink, Katherina Grønhaug, Halvor Nyberg, Kent Engeset 
Innkalt og fraværende:  
Referent: Ronald Rösler 
 

Sakliste 
 
Sak 1: Regnskap  

● Katharina presenterte regnskap status 30.11.20 
● Til slutten av november 2020 er årsresultat i minus med NOK -162.645 
● Det er fortsatt ubetalt trenerlønn NOK 300 000 til JSC 
● Det er fortsatt ubetalt faktura NOK 67.000 for isleie til Skien Fritidspark 
● Ingen inntekter fra dugnader i 2020, inntekter i fjor: NOK 120.000  
● Ingen inntekter fra drift av kiosk i 2020, inntekter i fjor: NOK 82.888  
● Klubben har i august 2020 fått NOK 126.000 kompensasjon pga. Covid19 relatert til 

tapte inntekter fra dugnader 
● Det må undersøkes om det kan søkes om videre kompensasjon for tapt inntekt fra 

redusert treningsavgift, ingen kiosk inntekt pga. Covid19  
● Momskompensasjon ca. NOK 200 000har ikke blitt utbetalt i år  
● Treningsavgift for Bredde har ikke blitt fakturert for høst 2020, bare skøyte-

hockeyskole har blitt fakturert, det mangler inntekter fra treningsavgift u8/u10, 
U13/U14.  

● Budsjett tallene mangler i regnskapsoversikt, dette skal legges in i nytt 
regnskapsoversikt for 2021, etter budsjettallene er godkjent under årsmøte 
mars 2021, 

● Forslag om reduksjon av treningsavgift for U13/U14 pga. bortfall av kamper/reiser 
pga. Covid-19 restriksjoner.  

 
 

● Vedtak: Styreleder tar kontakt med Knut Bråthen for detaljer om tidligere 
kompensasjon og søknadsprosess for videre kompensasjon 

● Kate ta kontakt med laglederne for å få aktuell liste med spillerne som skal betale 
treningsavgift. 

● Treningsavgift for U-13/U-14 reduseres med 20% pga. bortfall av kamper/reiser 
pga. Covid-19 restriksjoner.  
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Sak 2: Roller og oppgaver i styret i klubben 
   

● Gjennomgang av styreleders forslag for roller og arbeidsoppgaver i styret, 
Roller utenfor styre ble fremlagt, men ikke behandlet.  

 
Vedtak:  
Styreleders forslag til for roller og arbeidsoppgaver for styremedlemmer vedtas.  
 
Styremedlemmene gir tilbakemelding til styreleder per e-post i løpet av uke 5O for å 
fremme utkast for roller med arbeidsoppgaver for personer utenfor styret. 
 

Sak 3: Gjennomgang av avtaler og offentlige uttalelser  
Nytt styret har gjennomgått avtaler og offentlige uttalelser rundt klubben  
 
Fortsettelse neste styremøte.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Ikke behandlet, saker kommer på sakslisten neste styremøte 09.12.20: 
 
Sak 4-6 -Unntatt fra offentlighet 

 
 
Sak 7: Fortsettelse sak 3 
 
 
 
 
 
Skien / 04.12.2020 

Ronald Rösler, Styreleder 

Kent Engeset Elin Skrettingland 
  

 


