
Protokoll styremøte i Skien ishockeyklubb, 20.01.2021     

 

Sted: Teamsmøte  

Tid: Kl: 20.01.2021, kl. 19-21  

 
Innkalt og tilstede: Ronald Rösler, Nicklas Ewen, Elin Skrettingland, Kathryn Lee Hansen, Solveig 
Venheim Fink, Katherina Grønhaug, Halvor Nyberg, Kent Engeseth, Lisbeth Danielsen (NIF) delvis, 
Knut Helge Hagen (TTG) delvis , Alv Øystese (TTG) delvis 
 
Innkalt og ikke til stede: ingen 
  
Referent: Kate Hansen  
  
Saksliste  
  
Sak 1: Godkjenning av styreprotokoll 13.01.2021  
Enstemmig godkjent styreprotokoll fra 13.01.2021. 

Styreprotokoll fra 02.12.2020 og 09.12.2020 er ikke godkjent. 

Elin Skrettingland skal presentere protokoll forslag via epost for avstemning av ny godkjenning. 

  
Sak 2: Møte med NIF, Lisbeth Danielsen vedrørende SIHK medansvar for tjenester levert av TSC AS   

Ifølge Danielsen, SIHK har et assosiert ansvar for tjenester som er knyttet til NHA.   

I lokalt samfunn og i opptakelse fra foreldre, blir SIHK assosiert med tjeneste.   SIHK har en avtale 
med firma som tilbyr tjeneste.   

Retningslinjer må også følges på fritiden fordi de har bygd opp en relasjon gjennom klubben.  

Der hvor selskap leverer trenere, ledere eller andre som er i kontakt med mindreårige, har klubben 
et assosiert ansvar.   SIHK har et ansvar å følge opp at de har politi attest som tilfredsstiller alle krav 
fra NIF og at retningslinjer blir fulgt. 

Danielsen gir en klar anbefaling om å gå i dialog med selskapet som leverer tjenester.   

   

Sak 3: Møte med TTG, Knut Helge Hagen og Alv Øystelse 
Videre samarbeid mellom SIHK og TTG 
 
Det er fjerde år med hockey på TTG.  Det har vært en fin utvikling i størrelse, sportslig og kvalitet. 
 
SIHK er et mellom ledd mellom TTG og JSC per i dag.  TTG vil, på sikt, vurdere en modell hvor TTG 
ansetter trenere direkte.   



TTG er opptatt med rekruttering med samarbeidspartnere.  De understreker viktighet av U15/U16, i 
tillegg til U18 og U20.  Helhet i klubben må ivaretas.  Idrettslag må bygge opp nedenfra og mot A-lag. 
 
Per i dag er det 26 SIHK spiller hos TTG, mellom 6-8 utenlandske. 
Styret melder også en positiv tilbakemelding fra SIHK spillere om TTG. 
 
TTG har lyst å gå videre og satse enda mer på hockey. TTG hockey var på høyde med de beste i 
hockey.  Styret har meldt et klart ønske om å fortsette med akademi konseptet.  
 
 
Sak 4: Klage til Diskrimineringsnemnda  
 

Utsettes til eget møte 

 

 

 

 

Skien 20.01.2020 

 

 


