
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #5, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 2.10.2017 

Sted VIP-rommet/Sørlielosjen 

Innkalte: Hele styret for sesongen 2017/2018 + Robin fra kl. 18:30. 

Forfall: Ingen 

Møteleder/referent: Magnus Eker Christoffersen 

Kopi til: Alle innkalte  

Klokka: 17:30-19:00 

 
1. Gjennomgang av forrige møtereferat.  
Ingen kommentarer/endringer ble notert ved gjennomgang av møtereferat fra 4.9.2017. 

2. Gjennomgang brev/post: 

a. Hendelse og redegjørelse ved 2005-turnering i VIF ble gjennomgått og styret ønsker 
skjerpet fokus på slike saker, og henviser til RT. Klubbens redegjørelse ble sendt NIHF 
den 20.9.17 hvorpå NIHF aksepterte redegjørelsen den 23. 9.17. 

b. Påkrav Bårdsen, Gundersen og Beletti datert 30.8.2017 har blitt skriftlig avvist av 
leder på vegne av styret og styrets beslutning.  

c. Dokument 2(10), Jan G., september 2017 ble gjennomgått av styret. 

3. Status oppdaterte hjemmesider. 
Magnus purrer på Call2Action for opprettelse av «styret»-brukeren og tilhørende pålogging/passord-
info. Når brukeren er på plass sørger Jon-Magnus for oppdatering/redigering av hjemmesidene. 
 
4. Status Hockeyskolen 2017/2018. 
J-M sørger for annonsering av HS-oppstarten på F-B.no 
Oppdatert antall påmeldte deltakere via hjemmesiden er nå ca. 75 stk. 
Heidi og Magnus sørger for registrering og utdeling av drikkeflasker og T-trøyer ved inngangen. 
Anette sørger for et bra trenerapparat på isen. 
 
5. Status tiltak Grasrotandel. 
Robert organiserer oppstart Grasrotkampanjen til neste hjemmekamp den 12. september. 
Heidi fikser levering av flyveblader og Magnus sjekker status antall mottatte flyveblader fra 
Møklegård trykkeri. Det ble bestilt 10.000 eks. i våres. 
Antall registrerte Grasrot-spillere pr. i dag er 961.  

 
6. Sport v/Robin Adamsson. 

a.  Robin informerte om bra dialog med Leif «strumpan», som er viktig for at samarbeidet om 
hospitering osv. skal fungere optimalt. 

b.  U20 har vunnet kamper i sesongstarten pga. bra laginnsats og holdninger.  
c.  Høst-Campen fungerte bra og vi har fått mye positiv tilbakemeldinger om bra 

trenerinnsats fra bl.a. Martin, Simen og U20-spillerne. Det var første gang campen ble 
gjennomført uten «pappatrenere» på isen, som er veldig positivt. 

d.  Robin, Robert og Magnus har startet planleggingen av neste sesongs 
trenersammensetninger. Vi ønsker å starte med U20, U18 og U16 i tillegg til U8. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7. Forslag om rabattavtale med Restaurant Egon. 
Det ble enighet om å akseptere avtaleforslaget som går ut på at UNG får 10% «kickback» fra alle 
medlemmer og øvrige klubbtilhørlige ved at man oppgir Stjernen Hockey som avtalepartner når man  
spiser ved Restaurant Egon. Når avtalen er signert av begge parter vil dette informeres på 
hjemmesider og FB. 
 
8. Felles styremøte ELITE/UNG den 16.oktober. 
Det ble avtalt at hele UNG-styret stiller på dette møtet. 
 
Møtet avsluttet. 
MEC, 2.10.2017. 
 
 


