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Styrets arbeid
Styremøter
Det har som hovedregel vært avholdt styremøter 1 gang per mnd og til tider oftere ved behov.
Man har også avholdt flere arbeidsmøter med noe mer enkel agenda og format.

Spesielle oppgaver
Det mest krevende arbeid har vært å finne balansen mellom å opprettholde sportslig kvalitet og
utvikling i klubben og samtidig sørge for en sunn økonomi. Klubben har hatt, og har fortsatt, en
betydelig mengde gjeld som i stor grad begrenser klubbens mulighet for utvikling. Man har
jobbet hardt med å nedbetale gjelden og klubben ligger an til å kunne bli helt gjeldfri i løpet av
2020. Selv om man har sett en forbedring sammenlignet mot 2018 så er likviditet fremdeles en
utfordring, og synliggjør viktigheten for klubben å bli gjeldfri og at man jobber opp positiv
egenkapital.
2019 var klubbens første sesong i nasjonal 1. divisjon. For å få innvilget klubblisens, som er et
krav for å faktisk kunne spille i 1. div, var klubben nødt til å lage en omfattende, økonomisk
handlingsplan for å synliggjøre klubbens aktiviteter og tiltak for blant annet å oppnå både positivt
årsresultat samt positiv egenkapital. Handlingsplanen har vært fulgt opp månedlig i form av
rapportering til Norges Ishockeyforbund. Klubben må påberegne handlingsplan gjennom 2020
også.

Man har forsøkt å gå fra et arbeidende styre til å støttes med arbeidsgrupper for å iverksette
styrets tiltak. Dette har vist seg være utfordrende å få til i praksis pga mangel på mennesker, og
styret har i stor grad vært svært aktiv selv i gjennomføring av de ulike tiltak og aktiviteter.

Seagulls-jenter 2019
Det har vært viktig for styret og klubben også i 2019 å arbeide for gode forhold også for jenter i
ishockey. Forbundet har pålagt alle klubbene å utpeke et styremedlem som har særlig ansvar for
jentesatsingen i klubben og i 2019 har dette vært Linda Bruås. Klubbmedlem Trygve Eriksen jr
er koordinator for klubbens jentesatsing i 2019.

Aktivitet
Det ble i 2018 etablert en marked/sponsorgruppe som har arbeidet med å finne flere
samarbeidspartnere for klubben. Gruppa har gjort en formidabel jobb og har generert svært
viktige og langsiktige inntekter for klubben.
Se vedlegg for årsrapport fra det enkelte lag

Medlemstall
Medlemstallene i klubben er nå 369 personer.

Årsregnskap
Se vedlegg
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