
Protokoll styremøte i Skien Ishockeyklubb, 04.03.2021 
 
 
 
 
 
 

Sted: Teamsmøte: 

Tid: Kl: 04.03.2021, kl. 20:30-22:30 

Tilstede: Ronald Rösler, Nicklas Ewen, Elin Skrettingland, Kathryn Lee Hansen, Solveig Venheim Fink, 

Katherina Grønhaug, Halvor Nyberg 

Referent: Halvor Nyberg 

Ordfører: Ronald Rösler 
 

 

Saksliste 
 

 
Sak 1: Godkjenning av styreprotokoll 27.01.2021 og 10.02.2021 (10min) 

Liten endring på sak 8. Ny oppdatering sendes ut og godkjenning tas neste møte. 
 

 
Sak 2: Årsregnskap 2020 og status regnskap 2021 (Katharina, Ronald, 20 min) 

 
- Foreløpig resultat årsregnskap 2020 

- Status refusjon USA tur 

- Status treningsavgift (bredde, akademi) 
 

Møte i går med regnskapsfører og Lars Skui 

Tidkrevende arbeidsmøte med kontoføring mot avdeling. Fikk ryddet mye i møtet. 

Må ha tettere oppfølging av budsjett. 

Foreløpig estimert underskudd for 2020 er 300000. 

Må få oversikt over budsjett i forhold til bruk. 

f.eks. trenings klær, drakter, utstyr. 

Mangler noe matinntekter fra spillere. 

USA tur kompensasjon må betales ut. 

Sjekk om refusjon skal gis til tidligere trenere. 
 

 
 

Sak 3: Status reforhandling SIHK – TSC (Elin, Solveig, Ronald, 20 min) 
 

Forhandlingskomiteen har gjennomført et møte med NIF og advokat. 

Noen endringer må inn som er lovpålagt. NIF regelverk mm. Vil bli presentert senere. 

Har også hatt møte med lagledere. 

 

 
Sak 4: Diskusjon av forslag fra Ski hockey til reglementendring for 1. og 2.divisjon (Elin, 20 min) 

 
Ski ishockey har spurt Skien Ishockey å støtte deres forslag, i sendt vedlegg før møtet. 

Forlaget går i korte trekk ut på Ingen 2. div, men 13 lag i 1. divisjon. 

4 kamper mot alle lag, noe som betyr mange kamper og reiser, mao. et dyrt opplegg. 



Støtter styret dette forslaget? 

Vi støtter ikke forslaget, pga. økonomisk situasjon og usikkerhet med antall spillere og forpliktelser 

fra de enkelte spillerne. 

Dersom det blir et tilbud for å spille 1 divisjon med en mindre krevende økonomisk binding må dette 

vurderes sammen med A laget. 
 

 
 

Sak 5: Oppfølging handlingsplan for årsmøte 2021 (Ronald, 10 min) 
 

Ronald går gjennom handlingsplan i vedlegg som blant annet: 
 

- Nicklas følger opp årsberetning for lagene. 

- Vi tenker å bruke ekstern dirigent og referent. 

- Treningsavgift må vurderes. Må synliggjøre hva som koster. Trenere, kamper, dugnader. 

Pris i ulike aldre. 

- Årsregnskap: Katharina er på saken. 

- Styrets forslag til budsjett fordelt på ulike avdelinger. NHA, Bredde, A-lag. 

Det har vært diskusjon om budsjett mellom styrets komite og TSC med lagledere. Styret 

må komme med et justert forslag. 

Kan fortsatt være Covid regler i forhold til antall. Bør da være påmelding ved fysisk møte. 

Vanskelig å ta stilling til nå da regler stadig endres. 

Ronald sender oppdatert handlingsplan som har blitt endret noe ila møtet. 
 
 

Sak 6: Status oppfølging politiattest (Nicklas, 10 min) 
 

Nicklas har fulgt opp trenere for å få politiattester. 

Ifølge lovverket har man ikke lov å jobbe med barn og unge under 18 år før politiattest er levert. Kan 

evt. være trener sammen med en annen som har levert politiattest. 

Nicklas har mottatt utenlandske attester fra 2 trenere. 

Må sjekke utenlandske attester i forhold til om disse er godkjent. I vårt tilfelle gjelder det Finland og 

Tyskland. Nicklas sjekker. 

Vi bør sette en frist for når trenere må levere inn politiattesten. 
 
 

Sak 7: Tilbakemelding personalsaker (Saksbehandler, 20 min) 
 

Utsettes til neste møte 
 

Sak 8: Kommunikasjon med FP angående istid (Ronald, Halvor, 15 min) 
 

Utsettes til neste møte 
 

Eventuelt 
 

Et styremedlem har meldt seg ut av styret. Må huske å melde seg ut «via» Brønnøysund. Vara må 

trolig inn. Dato for neste møte 16.03.21 kl 19:30 
 

 
Referent 

Halvor Nyberg Skien / 05.03.2021 


