
Referat styremøte TKK 21.9.2010 
 
Tilstede: 
 -Thomas Meling 
 -Eskil selvåg 
 -Jens Hammerås 
 -Jeannette Skoglund 
 -Are Mellem 
 -Martine Myreng 
 

- Orientering fra Eskil om nyansatt Driftsansvarlig i hallen 
o Eirik Birkelund Olsen er allerede i full sving med oppgavene sine, er motivert 

og er godt kjent med hallen og klubben fra før. 
- Orientering fra Are om nyansatt økonomiansvarlig, Maria Myklestad 

o Hun er godt i gang med å sette seg inn i arbeidsoppgavene, til tross for 
mangelfull opplæring og at situasjonen var uoversiktlig fra starten. 

o Hun bør gjøre en solid innsats mot jul i forbindelse med årsoppgjøret, i 
samarbeid med Kjell Roger og Arild. 

o Etter hvert vil regnskapet ryddes opp i, slik at det er helt i orden. 
o Viktig at regnskaper i orden ved nyttår. 

- Vedtatt at en del sentrale nøkkelpersoner som ikke er styremedlemmer bør få årskort i 
hallen 

o Med forbehold i forhold til Maria og Eirik hvis det vil medføre plikt til å betale 
arbeidsgiveravgift for klubben 

- Arbeidet med ny hall 
o Vi er fortsatt i baktankene til Mack Eiendom, men det ser fortsatt ut til å være 

tvilsomt om dette vil føre til noe. 
o Ole Morten har gitt signal til fotballfolket at TKK stiller seg bak Tromsø 2010 

prosjektet. Styret er enig i dette. 
- Utvidelse av buldrerommet 

o Vi er inne i siste ledd i byggeprosessen. Det mest vesentlige som mangler nå er 
å gjøre ferdig tjukkasen. Skumgummi er bestilt. 

o Det blir offisiell åpning med konkurranse (Eirik jobber med dette). 
Antageligvis i løpet av oktober.  

- Spillemidler. Det er søknadsfrist for spillemidler i november. Thomas har ansvar for å 
søke om dette på klubbens vegne. 

- Grasrotandel. Thomas og Jeannette sørger for å få klubben registrert i 
frivillighetsregisteret. 

- Jens tar på seg ansvaret med å arrangere sosiale klubbkvelder, fortrinnsvis på flyt 1. 
onsdag hver måned 

- En eventuell rebolteaksjon må vurderes som eventuell budsjettsak. 
 
Neste møte i uke 42, hjemme hos Jeannette. 


