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Klubbens årsmelding for 2021 
 
 

Behandle klubbens og styrets årsmelding 
 

1. Klubben 
Skien Ishockeyklubb (SIHK) hadde ved årsskiftet 253 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. 

 

For å organisere arbeidet i klubben på en strukturert måte har styret under 

årsmøte 2020 del 2 fått mandat å etablere komiteer. Følgende komiteer har blitt 

forslått av styret:  
 

1. Sportslig utvikling 

2. A-lag opp i 1.div 

3. Akademi 

4. Rekruttering 

5. Medlemmer 

6. Sponsorer og Tilskudd 

7. Klubb-profilering 

8. Anlegg 

9. Dugnad 
 
Se styrets forslag for mandat av komiteene i styrets forslag for organisasjonsplan. 
 
Pdd. har alle komiteer unntatt komite «Dugnad» en ansvarlig person. For at arbeid 

i komiteene skal lykkes er det viktig at flere medlemmer ønsker å engasjere seg i 

komiteene. 

 

Styret har avsluttet samarbeidsavtale med TSC AS som inkludere drift av 

internasjonalt akademi modellen NHA og innleie av akademitrenere til 18. juni 

2021. Akademitilbudt skal videreføres i regi av klubben til kommende sesong i tett 

samarbeid med Telemark Toppidrett Gymnas (TTG).  
 

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. 

 

Komite «Anlegg» har fått mandat fra styret å se på mulighetene for ny 
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ishall. Anleggsgruppa er i prosess å drøfte behov for ny ishall sammen med 

Hockeyforbund, Skien Kommune, Skien Fritidsparken og Herkules Skøyter. 

 

3. Aktive Medlemmer 
Medlemsregisteret føres i KlubbAdmin. 37 av 253 medlemmer er kvinner (15%). 

 
 

Lag/gruppe Antall 
Hockeyskole 45 

U8/U10 18 

U14 14 

U18 Divisjon 24 

U18 Elite 26 

U21 Elite 21 

Senior 2.div 18 

Oldboys 26 
 Støttemedlemmer 61 

 Totalt antall medlemmer 253 
 

4. Sportslige aktiviteter 
Skien IHK har sesongen 20/21 lag i følgende serier: U14, U18 2. div, U18 Elite, U21 

Elite, seniorlag i 2. divisjon. 
 

Sesongen 2020/2021 var preget av COVID-19. Seriespill for være lag ble avbrutt i 
slutten av november 2020. På grunn av faren for smitte av Covid-19 besluttet NIHF å 
avlyse alle kamper fra starten av desember 2020. Dette gjelder både sluttspill og 
kvalifiseringer, samt resterende seriekamper. 

 

Det har også vært gjennomført regelmessig skøyte- og hockeyskole med noe 

korte pauser pga. smittevern. Ingen mini-putt turnering for U8 og U10 kunne 

gjennomføres pga. Covid-19.  

Skøyte- og hockeyskole fikk en sterk økning i antall deltakere over sesongen. 

Rekrutteringsarbeidet i denne aldersklassen er svært viktig for klubbens 

langsiktig sportslige utvikling. Å motivere flere barn i hockeyskolen å begynne 

i aldersbestemt lag må har høyt fokus også i neste sesong.  

 

Det har blitt søkt og godkjent midler for utstyr og trening av to målgrupper, 

som styret se behov å fokusere sterke på:  

1. Jenter i aldersgruppe 4 år - 15 år, som har lyst å prøve hockey. Vi har en 

liten gruppe med tre jenter i hockeyskolen per i dag, men de må spille 

sammen med guttene. Jentene har lyst å etablere sin egen lag og spille 

mot andre jenter. Klubben er i kontakt med Norsk Ishockeyforbund for å 

bygge et lag i samarbeid med andre klubber i fylke, men klubben har en 

ambisjon å trekke til flere jenter for å etablere sin egen jentelag. 

2. Barn og ungdommer i aldersgruppe 11-15 år som trenger en ny sosial 

arena ("HUSKIES"). Det finnes mange barn som har blitt fotball-lei og vil 

prøve en ny fritidsaktivitet. Det finnes også en del barn som ikke har det 
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så bra på skolen og møter de samme barn fra skolen på fotball. De kan ha 

godt av å finne en annen sosial arena og en ny fritidsaktivitet hvor de kan 

begynne på nytt. Terskel kan være høyt å begynne med hockey både på 

grunn av manglende hockeyferdigheter og kostnader for utstyr. Fra 11år 

og oppover, er det aldersbestemt lag og det er vanskelig å trene sammen 

med barn som har spilte hockey i mange år. Klubben vil tilbyr lånt utstyr 

og en tilpasset trening tilbud. Lånt utstyr kan også tilbys til vanlig aktive 

medlemmer med økonomiske utfordringer. 

 

Klubben har behov for flere klubb-dommere. Styret har vært i kontakt med 

klubbens dommeransvarlig og det skal planlegges kurs for interesserte i 

starten av kommende sesong 2021/2022.  

 

5. Dugnader 
Vi har ikke gjennomført dugnader i sesongen pga. COVID 19.  

Det har blitt søkt om støtte pga. utfall av de to dugnader Odd dugnad og Barnas 
idrettsdag, som skapte tidligere hovedsakelig dugnadsinntekter til klubben. 

 

Kompensasjon for utfall at klubbens dugnadsinntekter i 2020 pga. COVID-19 er søkt 
om og har blitt godkjent. Det har blitt Innvilget og utbetalt 124 600 NOK etter søknad 
om kompensasjon fra krisepakken for frivillighets- og idrettssektoren som følge av 
COVID-19-utbrudet - Koronakrisepakke 3.  

 

Ved siden av barnas idrettsdag og Odd dugnad må klubben øke engasjement for å 
gjennomføre flere andre dugnader, som lott dugnad, do-papir dugnad etc. Styre har 
foreslått komite «Dugnad», hvor flere klubbmedlemmer kan jobbe sammen på en 
organisert måtte mot gjennomføring av flere dugnader.  

 

6. Klubbinformasjon 
 

All klubbinformasjon foregår på klubbens hjemmesider www.skienhockey.no og på 

klubbens facebook-side. 

 

Det er behov for en webside administrator, som fortløpende legger ut meldinger på 

websiden og på Facebook. Pdd. det er styreleder som har tatt ansvar for det.  
 

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 

• Ny kjøkkeninnredning 

• Datautstyr til sekretariat 

http://www.skienhockey.no/
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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 
 

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 

2020. 
 

Styret i denne perioden har bestått av: 

Leder Ronald Rösler 

Nestleder Nicklas Even (fratrådt)  

Kasserer Katarina Grønhaug Weber 

Styremedlem Kathryn Lee Hansen 

Styremedlem Solveig Fink 

Styremedlem Elin Skrettingland 

Styremedlem Halvor Nyberg (fratrådt) 

Styremedlem Kent Engeseth (fratrådt) 

Vara Karl Aksel Vik(fratrådt) 

Vara Marlen Garcia (fratrådt) 
 

Det er totalt 3 styremedlemmer og begge vara som har fratrådt fra sitt verv. Dette 

skyldes hovedsakelig uenigheter i drift av klubbens akademimodell, som ble driftet av 

en tredjepart TSC AS i 2020 og første halvåret 2021.  
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9. Dokumenthåndtering 

Styret har introdusert fra Nov 2020 digitalt dokument lagring i Teams. En standart  MS 

365 online pakke kjøpes av NIF hvert år for 2500 NOK: 

https://www.idrettsforbundet.no/digital/idrettens-office-365/artikler/idrettens-

office-365/ 

Alle styremedlemmer som er registrert i klubbadmin har tilgang til klubbens 

teamsområde: 

https://teams.microsoft.com/_#/conversations/Generelt?threadId=19:5a921b4f4c4e

4fd3965232b999601edf@thread.tacv2&ctx=channel 

Login til bruker er same login som brukes for minidrett.  

 

Styreprotokoller, referater, avtaler etc. som er hvert styret skal har tilgang til lagres i 

Teamsområde.  

 

I tillegg har styret begynt å legge ut styremøteprotokoller på klubbens webside, som 

er godkjent av styre for publisering: https://skienishockey.no/?page_id=1190 

Område er passord beskyttet. Passord kan etterspørres av klubbens medlemmer via 

post@skienhockey.no.  

Det er administrator av klubbens webside som må legge ut godkjente 

styremøteprotokoller.  

 

10. Økonomi 

Skien Ishockeyklubb har et positivt årsresultat i 2020 på kr. 437,-. Klubben har en 

positiv egenkapital på kr. 139.999,-. 

Skien Ishockeyklubb har tre avdelinger i sitt resultatregnskap: 

• Bredde (omhandler hockeyskole og klubblag opp til Akademi 

• A‐lag (klubbens A‐lag pt. 2.divisjon).  

• Akademi (U21, U18 Elite og U18 Divisjon) 

 

Følgende resultat før avskrivning pr. avdeling er rapportert i årsregnskapet 2020: 

Bredde:       ‐1 361 NOK 

A‐lag:     ‐129 353 NOK 

Akademi:    171 462 NOK 

 
Momskompensasjonen på kr. 290 121 NOK for kostnader i 2019 er ført i like stor andel 
til alle tre avdelinger. 
 
I tillegg har styret søkt om og fikk utbetalt 48 483 NOK i tilskutt fra lotteri- og 
stiftelsestilsynet for de som har mottatt momskompensasjon i 2020. Formålet med 
ordninga er å hjelpe sektoren gjennom covid-19-krisa ved å stimulere til aktivitet. 

https://www.idrettsforbundet.no/digital/idrettens-office-365/artikler/idrettens-office-365/
https://www.idrettsforbundet.no/digital/idrettens-office-365/artikler/idrettens-office-365/
https://teams.microsoft.com/_#/conversations/Generelt?threadId=19:5a921b4f4c4e4fd3965232b999601edf@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/conversations/Generelt?threadId=19:5a921b4f4c4e4fd3965232b999601edf@thread.tacv2&ctx=channel
https://skienishockey.no/?page_id=1190
mailto:post@skienhockey.no
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Klubben sliter fortsatt med å få inn kontingent og treningsavgift, som faktureres 

gjennom KlubbAdmin for avdeling Bredde og A-lag og Tripletex for avdeling 

Akademi.  

 

Åpne poster fakturert via KlubbAdmin var pr. 31.12.2020: 31 748 NOK. 

Åpne poster fakturert via TripleTex var pr. 07.05.2021 (før refusjon av treningsavgift 
pga. utfall av reiseaktivitet og bortekamper i vår semester 2021) :426 078 NOK  

 

 

10.1 Kontrollutvalgs anbefalinger 
 
Kontrollutvalget anbefaler at all treningsavgift faktureres via Tripletex, og KlubbAdmin 
benyttes kun for medlemsadministrasjon og avgift. 
 
Kontrollutvalget anbefaler egen kasserer for Akademi og egen kasserer for Bredde. 
 

Årsrapport i regnskap har ingen sammenstilling mot budsjett. Kontrollutvalget 

anbefaler at styret i Skien Ishockeyklubb utarbeider budsjett som samsvarer 

med de konti løpende inntekter og utgifter bokføres på. Budsjettoversikten 

må også spesifiseres ned på avdelingsnivå. 

 

Klubben kan vurdere mulighetene til å søke omregulering til en allianseklubb. 

Dette er også omhandlet på tidligere årsmøter.   

 

10.2 Styrets anbefalinger 

 

Sponsorarbeidet og søknad om tilskutt må styrkes gjennom komitearbeid og 

det er ønskelig med flere personer i dette arbeidet. Styret anbefaler at 2-3 

personer jobber aktivt mot dette i egen komite. Sponsormidler er en viktig del 

av inntekter i idrettslag. Pdd. er klubbens hovedsponsor Sparebank 1. 

Det er spesielt viktig for drift av A-laget å få støtte fra flere sponsorer. Styret 

har forslått et eget sponsorhåndbok som kan brukes for rettet mot mulige 

sponsorer.  
 

Dugnadsinnsats må styrkes og styre påpeke at pdd. er ingen ansvarlig definert 

i komite Dugnad.  
 
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 Ishockeyklubb 


