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Protokoll fra styremøtet i Skien Ishockeyklubb, 10.02.2021  
Sted: Teamsmøte 

Tid: Kl: 10.02.2021, kl. 19:03 -21:17  
Innkalt: Ronald Rösler, Nicklas Ewen, Elin Skrettingland, Kathryn Lee Hansen, Solveig Venheim Fink, 
Katherina Grønhaug, Halvor Nyberg, Kent Engeseth  
Tilstede: Ronald Rösler, Nicklas Ewen, Elin Skrettingland, Kathryn Lee Hansen, Solveig Venheim Fink, 
Katherina Grønhaug, Halvor Nyberg, Kent Engeseth  
Referent: Solveig Fink  
 

Saksliste  
Sak 1: Godkjenning av styreprotokoll 27.01.2021 (20 min)  
 
Protokoll skal godkjennes på mail. 
 
Sak 2: Godkjenning av styreprotokoll 28.01.2021 (5min)  
 
Enstemmig godkjent protokoll. 
 
Sak 3: Bekymringsmelding angående utsettelse av årsmøte (15min)  
 
Styret har stemt i et tidligere styremøte at årsmøtet skal utsettes til juni etter anbefaling fra NIF for å 
forhåpentligvis kunne holde et årsmøte med fysisk oppmøte. 
 
Sak 4: Oppfølging av regnskap, budsjettall (Ronald, Katharina, 30 min)  
 
Styret blir orientert at Årsregnskapet fra i fjor er komplisert og har tatt ekstra tid.  Det er krevende 
arbeid for både klubbens kassere og regnskapsfører, men er snart klar. 
 
Treningsavgifter må avklares i forhold til redusert aktivitet og kamper på grunn av korona 
restriksjoner.  Aktivitetsnivå for U18/U21 og treners arbeidstid skal avklares med TSC. 
 
Styret blir orientert at regnskapsfører har anbefalt at refusjon for USA tur utbetales i en pott, ca. 40 
stk. som skal ha 600 Euro hver. SIHK har fått 191 000 kr i refusjon og det er disse pengene som skal 
utbetales til spillerne. 
 
 
Sak 5: Godkjenning av styreleders forslag for definisjon av komiteer som en del av 
organisasjonsplan (30 min)  
 
Styret blir orientert at hver komite skal rapportere til styret.  Retningslinjer eller mandat til komite 
skal komme fra styret.  Det er en intensjon at alle komiteer skal ha minst et styremedlem for å sikre 
retningslinjer og sportslig utvikling/kompetanse. 
Organisasjonsplan er vedtatt. 
 
Sak 6: Danne arbeidsgruppe for reforhandling av avtale SIHK -TSC AS (15 min)  
 
Forslag 1: Solveig, Elin, Ronald  
Vedtatt   
Forslag 2: Solveig, Ronald, Nicklas 
Ikke Vedtatt 
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Vedtatt kontraktsforhandlings gruppe ble forslag 1: Solveig, Elin, Ronald.  
 
Sak 7: Status oppfølging politiattest (15 min)  
 
Styret blir orienter om status for politiattest.  Alle som har kontakt med barn i regi av klubben skal 
levere en politiattest.  Ca. 25% har ikke levert enda og skal ikke ha videre kontakt før det er levert.  
Utenlandske politiattester må møte NIFs krav. 
Nicklas Ewen er politi attest ansvarlig.  Styret skal nevne en vara. 
 
Sak 8: Tilbakemelding personalsak (20 min)  
 
Styremedlemmer utarbeider disse retningslinjene. Ingen innsigelser fra styret. 
 
Eventuelt: 
Vedtatt forslag om at styret sponser pizza til dagscamp i vinterferien.  
 
 
Referent 

Solveig Fink                                                                                                                  Brevik / 10.02.2021  

 

 


