
Styrets beretning 2020 - Nidaros Ishockeyklubb

Styrets sammensetning
Leder: Stig Sjåland
Nestleder: Christine Østerlie
Styremedlemmer: Hans Petter Wisth, Joakim Erbe (Rupert Pearn frem til nov 2020)
Varamedlemmer: Anja Skålvoll (ordinært medlem fra nov 2020), Dag-Morten Wehn,
Gøran Andersen

Valgkomité: Kirsti Engebretsen Larssen, Geir Jonassen og Tom Arntsen

Styremøter
Det er avholdt 11 formelle styremøter i 2020, herav 2 ekstraordinære.

Aktivitet
I årsmøtet 2020 ble det valgt inn 1 nytt styremedlem, samt 3 varamedlemmer.

Styret har tilstrebet å ivareta god økonomisk kontroll og tett oppfølging på alle plan,
samt har jobbet mye med å få rutiner på plass og struktur i organisasjonen.

Det vært fokusert på å ivareta det gode samarbeidet vi har med våre
samarbeidspartnere, sponsorer, frivillige og øvrige støtteapparat.

Året 2020 ble annerledes enn et tiltenkt i forkant, og sterkt preget av
Covid-19-pandemien i alle deler av organisasjonen. Klubben har søkt og fått tildelt
berettigede kompensasjonspakker.

Registrerte medlemmer pr 31.12.2020 er 184 personer inkludert 132 personer fra
Nidaros JR.

Resultat og økonomi
Styret viser til årsrapporten som gir et rettvisende bilde over utvikling og resultat.
Sluttresultatet for 2020 viser et overskudd på NOK 185 000. Dette er i noe lavere
enn i budsjett, og et resultat av lavere aktivitet pga pågående pandemi.
Overskuddet er avsatt til egenkapital som skal bidra til å skape en trygg plattform for
organisasjonen, forsvarlig drift og fremtidige planer. Egenkapital pr 31.12.2020 er
NOK 585 000.

Regnskapet revideres av statsautorisert revisor Magnar Grendal.



Fortsatt drift
Styret vurderer grunnlaget for fortsatt drift til stede under forutsetning av at
Covid-19-situasjonen stabiliserer seg og de økonomiske konsekvensene ikke er for
store. Styret følger situasjonen og vil ivareta nye kompensasjonsordninger når de ev.
kommer.

Arbeidsmiljø og likestilling
Organisasjonen har et tilfredsstillende arbeidsmiljø, og det er ikke meldt inn skader
eller ulykker på arbeidsplassen. Organisasjonen har pr 31.12.2020 to mannlig
ansatte. Styret inkl vara består av 5 menn og 2 kvinner. Ved nyansettelser eller
endringer i organisasjon eller styre, vil det ikke bli foretatt diskriminering i forhold til
kjønn.

Ytre miljø
Påvirkningen på det ytre miljø sees å være ubetydelig og ikke større enn andre
tilsvarende organisasjoner av tilsvarende karakter.
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