
 
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #10, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 4.2.2019 

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 #8 og #9; ingen kommentarer/endringer og referatet er OK for å legges ut på web’n. 

 
2. Innkommet post: 
a. Lagleder U16; søknad om reisestøtte for sesongen 2017/2018 innvilges med kr. 30.000,-. Reisestøtte for 

sesongen 2018/2019 innvilges med kr. 30.000,-. Dette basert på dagens vedtak(se under). 
Vedtak: Alle lag som spiller forbundsserie, NM-kval og NM-finalespill kan søke om reisestøtte på kr. 10.000,- når 
reisene er av karakter som Stavanger/Trondheim. Man kan søke uavhengig om det benyttes buss eller fly, og 
søknader må sendes pr. e-post til post@stjernenung.no eller styret@stjernenung.no  

b. Lagleder U16; forslag om kvalsøknad på fast basis. Stjernen er i en vanskelig situasjon mht. istidfordeling totalt 
sett og kan på ingen måte ha noen automatikk i faste søknader om arrangering av kvalikserier. Dette må 
vurderes fra sesong til sesong. Denne sesongen ble det gjennomført U15-kval i Stjernehallen fordi det passet inn 
med det øvrige kampoppsettet. Den helgen som U16-kvalet skulle gjennomføres viste terminlista 3 stk. U21-
kampr og 1 stk. A-kamp, som gjorde det uaktuelt for Stjernen å søke om kvalserie for U16. Søknad om 
kompensasjon for at ikke det var praktisk mulig å gjennomføre U16-kval innvilges følgelig ikke.  

c. Invitasjon seminar i regi av Fr.stad komm; Magnus sjekker med Jan G. & co om noen har anledning til å møte for 
klubben. 
 

 
3. Medlemsmøte 11.2.19. 

Anette, Kent Arild og Magnus stiller på medlemsmøtet den 11.2.2019. 
 

4. Gjennomgang søknader for stillingen daglig leder; vi plukket ut 4 søknader for gjennomgang, og 2 av disse ble 
vurdert som kandidater til intervjurunde neste uke. Magnus kaller inn begge. De som stiller til intervjurunden fra 
styret er Anette, Kent Arild og Magnus. 

5. Div. info/eventuelt;  
a. Nina: Hvordan styres U21-laget mht. gameplan og kampgjennomføring generelt? 
b. Har EW kallet inn til kasserermøte? Møteplanen viser at det skulle avholdes kasserermøte i dag. Magnus 

sjekker status. 
c. Magnus informerte om at Elite har fremmet forslag om eventuell felles sportsjef for U18/U21/A-lag. 

Forslaget tas opp på agendaen i møte #11. 
d. Kent Arild informerte om status «felles drakter» og ønsker at fler kan bidra. Vi konkluderte med at KA 

bør ha med seg 2-3 personer i et «drakt og sponsorutvalg». I tillegg ble det enighet om at 
draktnummerne ikke nødvendigvis må starte fra nr. 1, men evt. f.o.m. et høyere tall. Forslag til nr.serie 
for keeperdraktene ble diskutert fram til #30-33-35-50. 

e. Ordningen for «radieslip» av skøyter med Pro-Sharp-maskinen til Elite er nå klar for oppstart. Magnus 
ber Hilde fikse knapp på kassa og Magnus avtaler med Vidar mht. opplegget. 

f. Anette purrer på Jens Robert mht. pristilbud på synkroniserte klokker i garderobene.  
g. Anette koordinerer med Vidar mht. oppdatering av styrkerommet og melder tilbake til Magnus 

hva/hvilke investeringer som evt. må gjøres. Det er enighet i styret om viktigheten av at styrkerommet 
alltid er oppdatert og i orden. 

 
MEC, 4.2.2019 
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