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Møteprotokoll Styremøte          
       Vår dato    Vår referanse 
       05.05.22   SIHK 4/22 
Referent   Møteleder 
Karl-Fredrik S. Velle Karl-Fredrik S. Velle  SIHK-møte nr. 4/22 
Tilstede       Kopi til 
Ruben Kleppan (RK)         
Eric Bjørnstad (EB)      
Casper Kristiansen (CK)      
Magnus Melsom Evensen (MME) 
Trine Olsen Espeland (TOE)    
Karl-Fredrik S. Velle (KFV)               
  
Forfall: 
Gry Lilleberg Brekke (GLB)  
 

Møtested: Klubbhuset 
Møtedato/-tid: Tirsdag 05. mai, kl. 19:00-22:00 

 
AGENDA 
 
29/22  Godkjenne innkalling og saksliste    KFV 
   
30/22  Endring i styret - konstituering    KFV  
     
31/22  Økonomi       TOE 
 
32/22  Informasjon sport      KFV  
 
33/22  Videre arbeid frem mot sesongstart   KFV  
   
34/22  Søknad keeperutstyr     KFV  
 
35/22  Eventuelt  
 
  a) NIHF Forbundstinget 2022  
  b) Skyterampe i samarbeid med Fritidsparken  
  c) Nye vant 
  d) Dugnad – statoilkopper 
  d) 17. mai – Borgertoget 
  e) Klubbhuset 
 
 
PROTOKOLL 
 
22/22  Godkjenne innkalling og saksliste   

Seks saker legges til behandling under eventuelt. 



 
 
 
 

 

 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste for SIHK 4/22 med seks saker til eventuelt godkjennes. 

Protokoll SIHK 3/22 godkjennes og publiseres etter signering på vår 
hjemmeside.   

 
30/22  Endring i styret - konstituering 
 Grunnet helsemessige utfordringer har styremedlem Marit Ewen sett seg 

nødvending til å fratre sitt verv som styremedlem. SIHK takker Marit for 
innsatsen. Hun har lagt ned mye arbeid for klubben, og særlig rundt U18 det 
siste år. Takk! Varamedlem Trine Olsen Espeland trer inn i styret som 
styremedlem med møte-, tale- og stemmerett fra og med SIHK 4/22.   

 
Vedtak: Trine Olsen Espeland trer inn i styret som ordinært styremedlem fra og med 

SIHK 4/22.    
   
31/22  Økonomi       
  Stille periode ift. arbeid med økonomi. Benytter tiden til å skape seg oversikt. 

Ronald Rösler bistår TOE med innlæring i systemer. Det er ønskelig med et 
møte før sommeren med vårt regnskapsbyrå. SIHK har pr SIHK 4/22 stabil 
økonomi. 

 
Vedtak: Tatt til orientering.    
   
32/22  Informasjon sport 

Det er meldt på lag til NIFH-organisert serier innen fristen i følgende klasser; 
A-lag 4. div, U21 divisjon (mulig at dette trekkes), U18 Elite, U14 (mulig at 
dette trekkes) og U13. I tillegg har Idda Ishockey meldt på et U16 lag der vi 
muligens deltar som samarbeidslag. Videre har vi meldt på U11, U10, U8, JU9 
og JU11 til Region Vike Vest-organiserte serier.  
 
Til kommende sesong er det viktig at vi har på plass en lagledergruppe på 
minimum to personer pr lag. A-lag, U18 og U13 er godt besatt. Det må jobbes 
med U11, JU11, U10, JU9 og U8. Det samme gjelder trenere. På U13 har 
Jonathan Svensson signert kontrakt som hovedtrener. Christian Solis fortsetter 
som U11 trener, Joakim Havem som U10 trener og Sigurd Nilsen som U8 
trener. Det mangler egen trener for a-lag. Jentesatsning iverksettes hvor vi må 
finne engasjerte frivillige til å drive dette. Kabal for treningstider settes når 
Skien kommune har fordelt sine tider. Old boys fortsetter som vanlig. Leder av 
breddeutvalget og leder av sportsligutvalg er ansvarlige for å rekruttere 
lagledere og trenere.   
 
Det er god påmelding til sommerleir. Enruiqe Arca er prosjektleder, og vil 
sammen med KFV ha et møte i starten av juni.  
 
Drakter for kommende sesong er under utarbeidelse.  
 

Vedtak: Tatt til orientering.      
   
33/22  Videre arbeid frem mot sesongstart 



 
 
 
 

 

 

Arbeidsoppgaver ble fordelt. Styreleder vil være noe av til tider grunnet 
operasjon. Neste møte gjennomføres som teams-møte.   
 

Vedtak: Tatt til orientering.  
 
34/22  Søknad målvakts utstyr 

Målvakt på U18, Martin Dheli, har søkt støtte til innkjøp nye pads. Dette er en 
kostnad på kr 21.000. Innkjøp målvakts utstyr er kostbart, og SIHK får tilbake 
30 % fra NIH til målvakts utstyr til aldersbestemte lag. SIHK ser da for seg en 
tredeling på kr 7.000 i støtte fra NIHF, kr. 7.000 i støtte fra SIHK og kr. 7.000 i 
selvfinansiering av Dheli.  

 
Vedtak: SIHK kjøper inn pads til Dheli og fakturerer han kr. 7.000. SIHK legger ut kr. 

14.000 og søker tilbake kr 7.000 fra NIHF.   
  
35/22  Eventuelt  
 
  a) NIHF Forbundstinget 2022 

 KFV deltar på vegne av SIHK. Ingen saker finnes nødvendige for SIHK å 
 melde til forbundstinget i denne omgang.  

    
  b) Skyterampe i samarbeid med Fritidsparken 

Priser hentes inn. Når dette er på plass gjennomføres det vedtak på 
iverksettelse via e-post. 

     
  c) Nye vant 

 Nye vant har ankommet. Det er ikke funnet en fornuftig lagring av de i hallen. 
 SIHK jobber sammen med Fritidsparken for å løse dette.   

   
  d) Dugnad – statoilkopper/annen salgsdugnad 

SIHK har i vinter/vår gjennomført sokkedugand. Denne er har fungert ok. God 
inntjening, men vi må systematisere det bedre til neste gang. Høsten 2022 
gjennomføres det en salgsdugnad hvor hver spiller selger minimum tre 
statoilkopper (2023-koppen) med gravert logo på. Denne vil gi fin inntjening 
til klubb. Videre gjennomføres det en ny sokkedugnad vinter/vår 2023. Dette er 
de eneste fellesdugnadene som gjennomføres kommende sesong. Hvert enkelt 
lag i SIHK står fritt til flere dugnader så fremt de ikke konkurrerer med SIHKs 
samarbeidspartnere.  

 
  d) 17. mai – Borgertoget 
  SIHK deltar under egen fane.  
    
  e) Klubbhuset 

Det er ønske om noe mer utbedring. Dette tas igjen over sommeren da de mest 
aktive frivillige har behov for litt avkobling. Er det andre som ønsker/har 
mulighet til å bidra er det bare å ta kontakt.  

    
  
 


