
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #6, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 30.10.2017 

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: 17:30-19:30 

 
1. Gjennomgang av forrige møtereferat.  
Ingen kommentarer/endringer ble notert ved gjennomgang av møtereferat fra 2.10.2017. 
 
2. Status oppdaterte hjemmesider. 
Styret har nå egen bruker-login for hjemmesidene.  Magnus tar over for Jon-Magnus vedr. 
oppdatering/redigering av hjemmesidene pga jobbsituasjonen til J-M. 

3. Status økonomi: 

a. Regnskap pr. oktober ble gjennomgått. Regnskapet følger mer/mindre vedtatt 
budsjett og det er ingen uforberedte kostnader/posteringer så langt. 

b. Status kontingent 2017 er at det fremdeles er en del ubetalte posteringer som 
Anette må sende purring på. 

c. Status treningsavgift høst 2017 gjennomgås ved neste styremøte. 
d. Status Grasrotinntekt viser at vi ligger etter mht. estimert økningsmål på «nye 

spillere». Antall registrerte spillere har økt fra 961 ved forrige styremøte til 969 pr. i 
dag.  

4. Status tiltak Grasrotandel. 
Jon-Magnus organiserer via laglederne/lagene tiltak for Grasrotkampanjer på kjøpesenter osv. i 
førjulsperioden i tillegg til alle A-lagets hjemmekamper. 
 
5. Status Hockeyskolen 2017/2018. 
Oppstarten for Hockeyskolen den 14. oktober har fungert veldig bra. Klubben har mottatt mange 
positive tilbakemeldinger vedr. de endringene/ordningene med bl.a. tidlig forhåndspåmelding og 
forbedret opplegg med flere trenere kombinert med ingen/færre foreldre på is. 
 
6. Status komiteer og utvalg ble gjennomgått og det ble fremmet forslag om opprettelse av Dugnad-
/Grasrotutvalg og Sponsorutvalg. Beslutning om dette ble utsatt til neste styremøte den 4.12.17.   
   
7. Sport v/Robin Adamsson; utsatt til neste styremøte den 4.12.17. 
 
8. Div. info/eventuelt.Felles styremøte ELITE/UNG den 16.oktober. 
Det ble avtalt at hele UNG-styret stiller på medlemsmøtet den 6.11.17. Anette sjekker muligheten for 
å sende mailinnkallelse via KlubbAdmin. Heidi fikser innkalling på FaceBook.  
Anette og Heidi informerte om at «Markadagen» ble en success.  
Anette sørger for at årets kalenderdugnad blir gjennomført i god tid før jul.  
 
Møtet avsluttet. 
MEC, 30.10.2017. 
 
 


