
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #4-2019/2020, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 12.8.2019 

Innkalte: Hele styret for sesongen 2019/2020. 

Meldt forfall: Ingen 

Møteleder/referent: Magnus Eker Christoffersen 

Klokka: 18:00-21:00 

1. Gjennomgang av referat fra møte #3; referat godkjent, legges ut på hjemmesiden. 
2. Status/gjennomgang budsjett/regnskap; budsjettet er stramt mht. økte lønns- og 

utstyrskostnader, som medfører at budsjetterte inntekter fra spons og dugnader må 
optimaliseres og følges opp utover høstsesongen. 

3. Status Wang-garderobe 2019/2020; det har blitt enorm stor gjennomgang og slitasje ila. 
sommeren fordi Wang-ytterdør er benyttet som inngang for alle lag med tilgang til «isflata». 
Før neste sesongs sommertrening må det enten ordnes med annen inngangsmulighet til 
hallen eller det må monteres en ekstra dør som stenger av selve Wang-garderoben. Det er 
bestilt og utført tepperens av gulvene før sesongstart som dekkes av UNG. 

Wang-garderoben er i utgangspunktet etablert for Wang-elever og U21-laget. Ved et møte 
mellom U21- og U18-lagene har det likevel blitt enighet om en løsning som gjør at også de 
U18-spillerne som ikke går på Wang kan skifte i W-garderoben. Dette løses med ekstra stoler 
som settes inn og fjernes før/etter trening/kamp av de spillerne det gjelder. 

4. Status skillscamp uke 33; positivt med 47 påmeldte til 50 plasser. Darren var hovedtrener på 
is med hjelp fra både U21- og A-laget. Robin organiserte opplegget utenfor isen. Klubben 
planlegger samme opplegg for høstferie-campen i uke 40. 

5. Status «konflikt-saken»; vi savner fortsatt svar fra NIHF på den redegjørelse vi sendte i mai. 
Det oppnevnte konfliktutvalget vil gi sin redegjørelse på medlemsmøtet den 16. september.  

6. Status drakter/sponsoravtaler: Draktene er mottatt og klare for trykking av reklame. Det 
mangler fortsatt en hovedsponsor som drakt- og sponsorutvalget jobber videre med.  

7. Status daglig leder i UNG. Vi er nå enige med Elite om en plan der Anders(daglig leder Elite) 
også blir overordnet daglig leder i UNG og at vi utlyser en merkantil-stilling som deles mellom 
Elite/UNG. 

8. Status skøyte- og hockeyskolen 2019/2020; Anette gjør reklametiltak rettet mot barnehager 
osv. i tillegg til oppdatert reklame på Facebokk og Fr.stad Blad. 

9. Pro Sharp skøytesliper/oppstart radieslip/nytt sliperom: Det er klart for å starte 
oppgradering av nytt sliperom(Martin) med Pro Sharp automatsliper(Magnus henter inn 
tilbud). Det er også klart for oppstart av radieslip ved Vidar(manager A-laget); det er kun 
programmering av kassa i kafeterian som gjenstår(Magnus purrer Hilde). Martin sørger for at 
laglederne får nødvendig info om radieslip-prosjektet. 

10. Innkommet post; U15-laget har søkt om reisestøtte for sesongen 2018/2019: innvilges. 
11. Diverse/eventuelt: 

• Vi diskuterte aldersnivå for deltakelse til sesongens Kick-off, og det ble enighet om at 
vi stiller med U14-laget og oppover uten foreldre. I tillegg oppfordres alle 
trenere/ledere/støtteapparat fra hele UNG til også å møte opp. Seansen kan «live-
streames» via stjernenung.no/Faceboook. 

• Anette sender oversikt politiattester til Erik. 

• Innspill fra Erik om at vi avtaler et møte med Wang/Robin vedr. inntak 2020. 

• Erik(dommeransvarlig) orienterte om at klubben denne sesongen stiller med bra 
antall dommere og med bra variasjon i alder. 

• Det blir også i år arrangert dommerkurs for U13/U14/U15. 
•  Møtet avsluttet. 


