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Styrets arbeid
Det er avholdt 14 styremøter i perioden. I tillegg til flere nettmøter, på
enkeltsaker.

Fokuspunkter:
Utvalg:
Vi har i året som har vært hatt en rekke utvalg og vi ser oss svært fornøyd
med innsatsen i de ulike utvalgene.
Vi har hatt:
 Kioskutvalg
 Matrialutvalg
 Kommunikasjonsutvalg
 Sponsorutvalg
 Laglederutvalg
 Samarbeidsutvalg
 Istidsutvalg
 Arrangements og sekreteriatsutvalg
 Anleggsutvalg

Omdømmebygging:
Vi har hatt flere saker presentert både i lokal og nasjonal media.
I tillegg til Hjemmesiden kik.no har vi vår egen Youtube kanal og vi er på
Instagram og Facebook.
Sponsorutvalget har også i år gjort en formidabel jobb for å profilere KIK
utad i sponsormarkedet men også å gjøre oss kjent i regionen/byen.

KIK Trophy:
Vi arrangerte en eliteturnering i september 2020. Der deltok topplag fra
øverste nivå; Stavanger Oliers, Storhamar og Sparta. Herning fra Danmark
kunne til slutt ikke delta grunnet COVID-19 restriksjoner. Vi håper dette
skal bli en årlig turnering.

Dugnader:
Dugnader har i 2020 vært begrenset i forhold til COVID-19.
Noen enkelt dugnader har likevel blitt gjennomført også i 2020.

Landskamper:
Vi hadde flere planlagte arrangement av landskamper. Dessverre ble alle
disse kansellert pga COVID-19.

Trenermøter:
Avholdt flere trenermøter. Både mindre grupper, og to møter hvor alle er
samlet.

Allmøter:
Allmøter har vært begrenset i forhold til COVID-19.
Vi har avholdt 1 kick-off møte høsten 2020.
Ekstraordinært årsmøte i Oktober 2020.

Seriespill:
Våre aldersbestemte lag har også i år deltatt i seriespill eller kamphelg spill.
Det har desverre blitt en noe avkortet sesong pga COVID-19.
Senior lagene våre, Herrer 2. div og Kvinner 1.div, var påmeldt til serespill.
Dessverre er hele sereispillet for disse lagene falt bort pga COVID-19.

Kretslag:
I 2020 har vi 1 gutt som er med på sine aldersbestemte regionslag. På
jentesiden har vi hatt 3 jenter som har vært med på sesongens
Regionsamlinger.
Flere gutter 2006-2007 og jenter 2004-2007 har deltatt på regionsamling i
Kristiansand.

Landslag:
I 2020 har KIK hatt 5 jenter på landslag. Det resulterte i deltakelse på både
U16 og U18 landslag for jentene.
I 2020 har vi også hatt en trener og en materialforvalter på landslag.

Trenere og dommere:
I år har vi kun hatt lokale dommere i U-serier.
Vi i styret har en kontinuerlig dialog med daglig leder om trenernes behov for
utdanning.

-Samarbeidsutvalget:
I 2020 ble Randesund Hockey fusjonert inn i Kristiansand Ishockeyklubb,
i.h.t. sammenslutningsplanen. Transaksjonsdato ble satt til 12. oktober
2020, og alle Randesund medlemmer ble overført til Kristiansand
Ishockeyklubb.
Forbundet gjennomførte en prosess, for å starte en sammarbeidsprosess mot
IDDA Hockey. KIK ønsket en sammenslåing, men dette førte ikke frem.

-Skøyteskole:
COVID-19 har i 2020 sesongen satt begrensinger for Skøyteskolen. Det har
vært begrensinger på grupper av maks 20 deltaker, pga COVID19.
Dette har resuletert i lange ventelister, på grunn av maks antall i.h.t COVID
restriksjoner.
Vi har likevel hatt ulike tiltak for å prøve å rekruttere også i år. Teamet rundt
skøyteskolen har gjordt en fantastisk jobb med å tillrettelegge for de minste
barna og gjennomføre Skøyteskolen på en meget god måte, på tross av
COVID-19 utfordingene.
Vi har tatt kontakt med flere skoler, idrettsgrupper. Vi har konsentrert oss
om Facebook innlegg og Instagram innlegg, og videoene våre er delt og sett
svært mange ganger.
Ut fra COVID-19 begrensninger har det likevel vært bra trykk, høy stemning
og god innsats både fra dem på isen og dem som er med og hjelper i boks og
i garderoben.

Klubbhus:
Det har i denne sesongen blitt jobbet i anleggsutvalget med å få på plass en
skisse for ett klubbhus, styret ansees at det vil være bra for miljøet i klubben
samt at det også vil være bra utad i forhold til omdømmebygging. Det vil bli
ett samlingspunkt for klubben samt at det vil være ett barmarks-anlegg med
skyte-ramper.
Anleggsutvalget har deltatt på styremøte og informert om prosessen. Flere
møter er gjennomført med kommunen i 2020.
Det vil være KIK som står som eier av klubbhuset.

Ansatte:
Klubben har 1 ansatt i 100 % stilling, det er daglig leder/sportslig leder.

Økonomi:
KIK sin økonomiske situasjon er bra.
Sponsorinntekter økte i 2020, og det jobbes godt mot eksisterende og
potensielle nye sponsorer. Utfordrende med COVID-19.
Dugnadsinntekten har gått betydelig ned i 2020. Det skyldes først og fremst
færre tilgjengelige dugnader enn forrige sesong pga COVID-19.
Vi har fått kompensert en del av de tapte inntekter relatert til COVID-19.

Medlemstall:
Vi har 450 medlemmer i 2020.

Avslutning:
Sesongen 2020 ble alt annet enn vanlig. COVID-19 restriksjoner satt klare
begrensinger, og mye av kampaktivitet kunne desverre ikke gjennomføres
grunnet nasjonale og lokale restriksjoner. Kanskje spesielt kjedelig for Senior
(Kvinner og Herrer) som ikke fikk gjennomført noen kamper i sine
seriekamper i 20/21 sesongen.

Vi ser alle frem til at COVID-19 skal slippe taket, og ser frem til en ny sesong
med masse aktivitet for store og små!

Takk til alle trenere, støtteapparat, spillere og foreldre i klubben. Det er dere
som gjør KIK til den beste ishockeyklubben i Norge.

-Styret-

