
REFERAT

FRA: MEDLEMSMØTE STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD UNG (SHU) OG ELITE (SHE)

TID: Mandag 16.09.19 kl 18.30

TIL STEDE: Ca. 50 personer

Leder i SHU Magnus Eker Christoffersen ønsket velkommen og presenterte agenda for kvelden.

Ordstyrer for møtet: Roy Freddy Andersen

Referent for møtet: Svein Hansen

Signere protokoll: Jan Georg Lund og Jens Robert Grønli

KONTROLLORGANET (KO)
Ordstyrer innledet om KO og deres arbeid. Leder av KO - Teddy Madsen -gikk deretter gjennom

Kontrollorganets arbeid med møter, samtaler med totalt 12 involverte personer og den fremlagte

rapporten som nå skulle presenteres. Leder av KO sa at det var enstemmighet i utvalget om den

fremlagte rapporten.

Gunn Bloch meddelte at hun ønsket sin egen gjennomgang av rapporten med spørsmål rundt denne.

Svein Hansen presenterte rapporten og leste opp Kontrollorganets konklusjoner.

Det ble deretter åpnet for innlegg fra de fremmøte hvor følgende kom frem:

• Sverre Jarild:

Alle som er intervjuet inne l gang, det er motstridende utsagn og usannheter, burde vært

gjort flere intervjurunder med de impliserte

• Gunn Bloch:

Gunn Bloch hadde en lang og detaljert gjennomgang av rapporten og pekte på saker som

etter hennes mening var feil (blant annet hadde de involverte parter ifølge henne ikke

mottatt noen beklagelse).

Hun stilte videre spørsmål om f.eks ikke styrevedtak det ble referert til i rapporten, skulle

vært nedtegnet i styremøtereferat.

Sa videre at dette er en langvarig sak som har gått helt fra ishockeyskolen til laget (2006).

Det var aldri aktuelt å gå ned 2 årsklasser pga kravene forbundet stilte til det.

Bruk av lik spilletid var differensiert og veldig ujevnt fordelt.

• Svein Hansen:

KO har hørt alles synspunkt uten at detaljer er tatt med i rapporten. Ingen kan gjøre noe med

det som har hendt. Derfor har KO vært opptatt av å fremme konklusjoner og forslag til regler

for kommende sesong(er) som sier noe om hva klubben må gjøre fremover for å unngå at

slike situasjoner oppstår i fremtiden.



• Jens Robert Grønli:

Viktig å komme videre, men for å gjøre det må det gjøres skikkelig jobb.

Gruppering som ikke mente styret hadde gjort god nok jobb med årsberetningen og fikk de

til å endre den. Gjennomgang av saker skulle tas opp på ekstraordinært årsmøte. Ble heller

ikke gjort godt nok der, derfor ble denne saken løftet frem og med resultat i at KO ble

opprettet og rapport fremlagt nå.

Mener KO har gjort en dårlig jobb og at rapporten inneholder faktafeil (foreligger bla ikke

beklagelse) på informasjon som lett kunne ha vært sjekket. Ønsket revisjon av rapporten.

• ØvvindBerg:

Stilte spørsmål om sammensetningen av KO. Sammensetningen av KO var blant annet ikke

offentlig kjent blant medlemmene.

Fakta er at lovkomiteen fikk i oppdrag av det ekstraordinære årsmøtet å opprette KO, og

kritikken gikk da på at sammensetningen ble noe smal i og med at alle lovkomiteens

medlemmer også var med i KO.

• Rov Freddy Andersen:

Fastslår at dette er en vanskelig sak og at denne må løses av partene.

• Svein Femtehjell:

Fastslo at han mente at det fremkom mye usaklige angrep på personer- noe som ikke hører

hjemme på et medlemsmøte. Utsagn om at man ikke forsøker å gjøre en god jobb blir

smakløst.

Sa videre at KO har forsøkt å lage en rapport basert på innhentet og mottatt informasjon.

• Styret i UNG v/Magnus Eker Christoffersen, Erik Hermansen, Martin Andersen, Nina

Otte rse n:

Styret kjenner seg ikke igjen i mye av det som kommer frem på møtet. Mener at rapporten

stemmer bra med det som virkelig har skjedd. Fortalte litt om styrets arbeid og blant annet

utfordringer med forvaltning av regler.

Videre er NIHFs Barneidrettsregler et stadig tilbakevendende tema.

Mener også at UNG har sterkt fokus på den enkelte utøver og utvikling.

De som er rundt lagene må bistå i sterkere grad for å unngå konflikter.

Kontrollansvarlig for lag er på plass. Disse skal følge med på at BIR blir fulgt- også ved

kamper i utlandet. Brudd skal varsles direkte til styret.

Et nytt konftiktutvalg er også nedsatt.

Konflikter er varslet delvis til styret. Noen har også varslet anonymt til NIHF uten at styret vet

det. UNG får da heller ikke innsyn i hva saken gjelder ved slikvarslinger.

Styret vil gjennomgå alle forslag fra KO for å se hvordan dette kan innpasses i driften.

Styret i UNG vil legge frem en redegjørelse til årsmøtet 2020 om arbeidet rundt forslagene og

tiltak som er satt i gang.

• Jens Robert Grønli:

Vi må komme videre fra disse konfliktene. Mener at første skritt er at styret i UNG kommer

med en beklagelse til de impliserte parter.



• Robert Sundt:

Uttrykte at Stjernen er en liten menighet med sterke meninger. Må være ærlige og åpne mot

hverandre samt endre oss for at det skal bli en bedring.

Spurte også om 2006-laget er tilført ekstra ressurser. Svaret fra UNG er ja ved at Robin

Adamsson har fullt fokus på lagene U14-U18 og et ekstra fokus på 2006-laget.

• Sverre Ja ri l d:

Etterlyser fortsatt svar på sine 5 spørsmål fremsatt på det ekstraordinære årsmøtet i mai.

Etter det vi har fått opplyst er disse spørsmålene nå etter medlemsmøtet besvart skriftlig fra

leder UNG. Spørsmål og svar er vedlagt referatet.

Mente videre at:

l. Saken har satt klubben i dårlig lys

2. Spør om hvordan man skal ha tillit etter dette

3. Har saken fått konsekvenser for ledere/trenere 2006-laget? Blant annet er en person som

har trakassert fortsatt engasjert i laget med skøytesliping. Er det OK?

Svar fra UNG: Ingen konkrete konsekvenser, men kontroll og innskjerping av regler er

gjennomgått med alle. Vedkommende som har trakassert har fått klar beskjed om at dette

ikke er akseptabel oppførsel for fremtiden.

4. Etterlyser informasjon om NIHFs behandling.

Svar fra UNG: Har sendt svar til NIHF 23/5-19. Ikke fått tilbakemelding etter dette, men et

møte med NIHF skal avholdes så snart man finner et tidspunkt som passer.

5. Mennesker som mobber.

Svar fra UNG: Alle har fått klar beskjed om forventet oppførsel og hvilke regler som gjelder.

• Roy Freddy Andersen:

Oppsummerte med at rapporten viser at UNG får 3 systemkritikker fra KO. Det er dette

styret må jobbe med fremover, og som det skal avgis rapport om til kommende årsmøte i

mai 2020.

• Erik Hermansen:

Styret v/Erik Hermansen beklaget på det sterkeste til de involverte i forhold til de saker som

ikke har vært bra ivaretatt.

Etter møtet ble det bestemt at denne beklagelse skal rettes fra styret direkte til de familiene

dette gjelder. Dette vil være en nødvendig start for at konflikten kan legges død. Det vil bli

fulgt opp at dette blir gjort.

• Svein Hansen:

Fra KO vil det ikke bli gjort endringer i rapporten annet enn korrigering om at beklagelse fra

styret til de involverte parter ikke er gjort, men at dette nå etter møtet er lovet fra styret.

Gjennomgang av rapporten ble avsluttet.

STATUS AS
Styreleder elite Truls Navestad orienterte kort om status AS. De regner med at de i løpet av 3-4 uker

vil kunne konkludere og formalisere dette.

STATUS SPORT A-LAG

Sportssjef Darren Treloar fortalte kort om status A-lag. Han brukte sitt tidligere 96-lag som et

eksempel. Dette laget vant ålt, men av disse er det i dag kun l aktiv spiller i GET-ligaen.



Konklusjonen er derfor at det er viktig å utvikle - ikke viktig å vinne.

Darren er fornøyd med at yngre spillere i dagens A-tropp har fremgang og at de er villige til å jobbe

med forskjellige deler for å bli en bedre total hockeyspiller.

U21:

Darren har overtatt treneransvaret for U21 med Robin Adamsson som assistent. Darren deltar med

coaching på hjemmekamper mens Robin har ansvaret for bortekamper.

Målet med laget er først og fremst å skape utvikling av de enkelte spillerne.

Det ble stilt spørsmål om Robin Adamsson har kapasitet til å utføre alle oppgavene som er tillagt

ham. På dette svarte Magnus Eker Christoffersen at det er lagt ukeplaner sammen med Robin, men

at det må følges opp fremover om det er behov for å sette inn mer ressurser.

Darren kommuniserer via trenermøter spillemønster og annet til aldersklassene slik at det skal være

en tydelig dialog og rød tråd i klassene U21 til U14.

U18:

Jørgen Wahlberg fortalte at det er en bra gjeng i denne årsklassen. Det er bra med istid for de 8 som

går på Wang, men litt lite for U18 generelt.

Har ønske om å samle flere lag på kunstisen på Sarpsborg Stadion for å kjøre skills trening.

U16:

Ingen trenere for U16 var til stede og lagleder Lars-Thomas Stene fortalte om status i laget.

Siste punkt på dagsorden - eventuelt og spørsmål fra medlemmene - ble av ordstyrer droppet da

tiden var langt på overtid allerede.

Medlemsmøtet ble deretter avsluttet.
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