
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #1, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 16.4.2018 

Sted VIP-rommet/Sørlielosjen 

Innkalte: Hele styret for sesongen 2018/2019. 

Forfall: Heidi Heier. 

Møteleder/referent: Magnus Eker Christoffersen 

Kopi til: Alle innkalte  

Tid: 17:30-19:30 

 

1. Forslag til ansvar-/arbeidsfordeling internt i styret ble gjennomgått og følgende oversikt ble 
besluttet som et utgangspunkt for sesongen 2018/2019: 

ARBEIDSFORDELING I UNG-STYRET 2018-2019. 
 Funksjon Navn Rolle/ansvarsområde 

Leder MEC Ansvarlig sport og barneidrett/koordinere kommune/timefordeler/med.reg./lisenser osv. 

Nestleder Jon-Magnus Thorbjørnsen Informasjons- og webansvarlig + laglederkoordinator + sponsor/marked. 

Styremedlem Heidi Heier Hockeyskole- og kafeteriautvalget. 

Styremedlem Anette Sjøvold Hockeyskole- og kontingent/treningsavgift-utvalget. 

Styremedlem Nina Ottersen Leder av arrangementutvalget/HMS/førstehjelp 

Styremedlem Kent Arild Martinsen Leder av sponsor- og markedsutvalget. 

2. «Møtekultur» og forslag møteplan for sesongen 2018/2019 ble diskutert og gjennomgått ihht. 
vedlagt møteplan. Hovedpunkt for møtekultur i Stjernen UNG er at alle styremedlemmer skal ha 
fokus på å vurdere/beslutte saker mht. hele klubben uavhengig av eventuell tilhørighet til lag. 

3. Status utvalg/komiteer ble gjennomgått og forslag til de tre nye utvalgene er kontingent-
/treningsavgift, sponsor- /markedsutvalg og arrangementutvalg . Nina informerte at hun hadde 
sjekket et relevant Røde Kors-kurs for alle lagenes trener- og støtteapparat som koster kr. 5.000,-.  
Vedtak; Nina sjekker hvor mange deltakere vi kan ha på hvert kurs og bestiller kurs. 

4. Oversikt og info om planen for trenersammensetning/kontrakter/avtaler for sesongen 2018/2019 
ble gjennomgått. Vedtak; plan og oversikt godkjent. 

5. Status regnskap blir gjennomgått på neste styremøte. 
6. Info om sommertrening 2018 ble gjort av sportsjef Robin Adamsson. Det er hovedsakelig Robin, 

Claes og Snorri i tillegg til trenerne for lagene U10-U13 som leder sommertreningene. U9 har eget 
enkelt opplegg for sommeren og U8 har ikke noe fast opplegg. Vedlagt er oversikten for 
treningsopplegget for lagene U9-U16 og U18-U20.  

7. Jan G. presenterte opplegget for «Isaktivitet på dagtid» og informerte at det er utfordringer med 
å finansiere transportkostnadene på til sammen kr. 250-350.000,- pr. sesong. Samtidig informerte 
Jan om at det er et ganske omfattende arbeide mht. organisering og gjennomføring av 
isaktiviteten. Det er Jan G. som har stått for organiseringen siden oppstarten av prosjektet, men 
han signaliserte at dette er for mye arbeid til at han kan utføre dette alene framover. I tillegg har 
han med seg 10 frivillige dugnadsarbeidere som gjør en kjempeinnsats ved selve isaktiviteten i 
Stjernehallen. Jan G. ba styret i UNG se på muligheter til både økonomisk bistand og til hjelp med 
den videre driften av prosjektet. 

8. Plan for utvidet medl.møte blir gjennomgått på neste styremøte. 

 

MEC, 16.4.2018 


