
 
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #8 og #9, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 3.12.2018 og 7.1.2019 

Sted VIP-rommet/Sørlielosjen 

Innkalte: Hele styret for sesongen 2018/2019. 

Meldt forfall: Heidi Heier og Jon-Magnus Thorbjørnsen 

Møteleder/referent: Magnus Eker Christoffersen 

Kopi til: Alle innkalte  

Klokka: 18:00-20:00 

 
1. Gjennomgang av referat #7; ingen kommentarer/endringer og referatet er OK for å legges ut på web’n. 

 
2. Innkommet post: 

Jan G., 2.11.18; flyttes til neste møte. 
Jan G., 28.11.18; flyttes til neste møte.  
Jan G., 28.11.18; flyttes til neste møte.  
 

3. Gjennomgang av forslag til stillingsinstruks daglig leder i UNG. 
Det er tidligere blitt besluttet at klubben ønsker å søke etter daglig leder og revidert forslag ble i dag gjennomgått og 
godkjent. Vedtak: Inntil daglig leder er på plass utfører MEC en midlertidig løsning med bistand fra eksternt firma ihht. 
vedlagt timeestimat for stillingsinstruksen.  
I tillegg til den daglige administrasjonen mht. klubben og NIHF, vil hovedfokus framover være oppdatering av 
medlemsregister/purring på innbetalinger av medlemskontingenter/treningsavgifter.  
 

4. Status Grasrotandelen og «kampanjetiltak»/samarbeid med Elite. 
I etterkant av det seneste medlemsmøtet ble det fremmet forslag om at «onsdagsgjengen» med Jan G. & co blir forespurt 
om de kan bidra med dugnadshjelp for å dra i gang kampanjetiltak i distriktet for å bidra til økt antall Grasrotmedlemmer. 
Styret i Stjernen UNG er positiv til en slik løsning. 
 

5. Status sport/trenersituasjonen v/sportsjef Robin; flyttes til neste møte. 
 

6. Oppklaringsmøte med U13-lagledelsen ble i dag avholdt mht. NIHFs vedtak/beslutning om straff ifbm. brudd på 
Barneidrettsbestemmelsene. Etter en bra dialog og diskusjonsrunde ble det enighet om følgende vedtak: 

Vedtak: De 2 første søknadene om turneringsspill i Sverige signeres/videresendes ikke til NIHF. Den 3. søknaden som 
gjelder turnering i mars er styret positive til å akseptere/videresende til NIHF etter nyttår. 
  

7. Div. info/eventuelt/gjennomgang av uavklarte punkter/oppgaver. 

• Stillingsannonse vedr. daglig leder skal publiseres nå(Magnus). 

• Forslag/valg av felles klubbkolleksjon for neste sesong skal avklares nå pga. bruk av «kickback» fra Torshov Sport. 

• Magnus kaller inn Robin A. og Andreas Micka til et møte vedr. keepertreningene. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


