
 
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #5, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 3.9.2018 

Sted VIP-rommet/Sørlielosjen 

Innkalte: Hele styret for sesongen 2018/2019. 

Meldt forfall: Jon-Magnus T. 

Møteleder/referent: Magnus Eker Christoffersen 

Kopi til: Alle innkalte  

Klokka: 18:00-20:00 

1. Gjennomgang av referat #4; ingen bemerkninger/innspill og OK for å legges ut på 
hjemmesiden. 

2. Evaluering førstehjelpskurs arrangert 20. og 27.8; veldig bra oppmøte fra lagledere og 
materialforvaltere. Det er fortsatt noen hovedtrenere som ikke har gjennomført kurset.  

Vedtak: Vi(Nina) kaller inn til et førstehjelpskurs til våren etter endt sesong. 

3. Politiattestansvarlig; klubben skal følge opp politiattestordningen og sørge for at alle 
trenere/lagledere/oppmenn rundt lagene har fremvist gyldig politiattest. Laglederne må 
sende navn, epost og fødselsnummer på alle personene rundt respektive lag og sende 
oversikten til post@stjernenung.no. Klubben fyller da ut vedlegget som kreves for søknaden 
og sender dette til respektive person som selv må søke om politiattest(via politiet.no). 
Politiattesten skal beholdes av søkeren, men fremvises til klubbens politiattestansvarlig for 
loggføring av dato fremvist/når den utløper. 

Vedtak: Anette Sjøvold ble i dag valgt som politiattestansvarlig og Jon Magnus Thorbjørnsen 
ble valgt som vara. 

4. Underslagsforsikring er et krav som NIF stiller til alle klubbene. I tillegg kreves det at det skal 
være 2 stk. personer som disponerer/signerer for hver konto klubben har. Vi diskuterte dette 
og kom frem til at en alternativ løsning kan være å opprette en «sperret sparekonto» i tillegg 
til brukskontoen for hvert lag. På brukskontoen bør/skal kun ha saldo på maks. 15-20.000,- 
og resten av lagenes opptjente penger skal stå på  sperre-/sparekonto’n. 

5. Purring medlems- og treneravgift; Anette har fokus på å få sendt ut alle treningsavgifter for 
høsten 2018 innen utgangen av september. Deretter skal Anette og Magnus lage en oversikt 
over alle ubetalte medlemskontingenter/treningsavgifter som må purres. Frist for purringer 
er innen utgangen av oktober. Inntil vi har fått på plass kontingent- og avgiftsutvalget er det 
Anette og Magnus som håndterer medlemsregisteret og tilhørende fakturering av 
medlemskontingent og treneravgifter. 

6. Status lisensbetalinger/kamp/trening. Klubben får alltid noen henvendelser vedr. fristen for 
betaling av lisens med tilhørende forsikring ved sesongoppstart. Vi minner om at regler og 
rutiner rundt dette er oppdatert på klubbens hjemmesider.   

7. Status Hockeyskolen 2018/2019; Info og påmeldingen om oppstart 20. oktober ble publisert 
på hjemmesider og FaceBook i sommer og det «tikker inn» påmeldinger hver uke. Heidi skal  
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også sørge for annonsering via Fr.stad Blad litt nærmere oppsatrt. Anette sørger for at det er 
«mer enn nok» trenere på plass på isen(med røde Stjernenjakker). 

8. Arbeidsgruppe «ny klubbprofil». Stjernen ELITE ønsker å ha med 2 personer fra UNG i denne 
arbeidsgruppa og vi stiller da med Kent-Arild og Magnus. 

9. Sport v/Robin Adamsson; mandagsfysen startet opp igjen etter sommerferien den 27. august 
i Kongstenhallen. Vi har kun fått tildelt 90 minutter på en bane(bane C). De lagene som deler 
på den treningstiden er U10/U11/U12/U13. Det er avtalt med U15 og U16 at de lager sitt 
eget opplegg ved Stjernehallen. Hele det avtalte trenerapparatet er på plass og i gang. Det 
ble en endring i trenerteamet like etter sommerferien ved at Jörgen Wahlberg erstattet Claes 
Halvordsson. U21-laget har nå Christopher «Humlan» som hovedtrener, som vil bidra til at 
Robin kan/vil bruke mer tid på sin rolle som sportsjef i Stjernen UNG. Robin ønsker å høyne 
kravet noe til hovedtrenerne mht. trenermøter og treningsinnhold. Klubben er på «rett spor» 
ved at det er mange bra resurspersoner rundt klubbens lag og det blir lagt ned en god innsats 
for at vi skal utvikle oss videre. Sommercampen ble i år gjennomført med Darren T. som 
hovedinstruktør. Det var ca. 60 deltakere og klubben har fått mye bra tilbakemeldinger på 
gjennomføringen av campen. 

10. Div. info/eventuelt;    
a. Klubben må minne om at vi har en bindende avtale med Torshov sport når det 

gjelder utstyr, lagjakker og treningsdresser.  
b. Hjemmesidene må oppdateres for respektive lag, og dette må laglederne ta tak i 

med hjelp fra Jon-Magnus( og evt. Marius F. hvis han har anledning).  
c. Magnus sender laglederoversikten til styret.  

 

 

MEC, 3.9.2018 

 
 


