
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #7-2019/2020, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 23.10.2019 

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 #6; referat godkjent etter noen små korreksjoner, legges 
ut på hjemmesiden. 

2. Referatet fra undomsutvalgsmøtet #1 ble gjennomgått sammen med spillerutvalget til U21-
laget. Basert på mottatt info ble det besluttet at Darren og Robin kalles inn til et møte med 
følgende agenda; 1. Gjennomgang av innkommet info fra spillerutvalget – 2. Utvikling og 
spillerflyt mellom A-lag/U21-lag for spillere som holder U21-alder. 

3. Rydding av garderober; klubben har fått tilbakemeldinger fra vaktmesterne om tilfeller av 
manglende garderoberydding. Lagledelsen ved respektive lag må sørge for at dette blir utført 
før man forlater hallen. Spillerne som deltar på løkkehockey må sørge for at garderobene 
ryddes før garderoben forlates. Martin informerer om dette på neste lagledermøte.  

4. Status dommersituasjon. Erik informerte om at rekrutteringen til dommerstaben er bra, og 
at han har fått forespørsel fra en tidligere spiller/dommer som ønsker å dømme for Stjernen 
igjen. Vi besluttet at Erik takker ja til ny dommer og sørger for at det opprettes/betales 
utvidet dommerlisens for dommeren. 

5. NIHF-møtet med UNG-styret den 16. oktober konkluderte med at styret utarbeider forslag 
til rutiner for saksbehandling av varsel- og konfliktsaker. Det ble videre avtalt at forslaget 
sendes til NIHF og NIF for gjennomlesing, innspill og eventuell revidering/godkjenning. 
Deretter skal dette presenteres ved neste medlemsmøte. 

 

Møtet avsluttet, 
MEC-23.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AGENDA 
Møtetype: Styremøte #7-2019/2020, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 4.11.2019 

Innkalte: Hele styret for sesongen 2019/2020. 

Meldt forfall: Ingen 

Møteleder/referent: Magnus Eker Christoffersen 

Klokka: 18:00-21:00 

1. 1. Gjennomgang av referat fra møte #6.1; referat godkjent etter noen små korreksjoner, 
legges ut på hjemmesiden. 

2. Avklaring instruks og prioritering for Robin 

• Sportsjef U14-U18 

• U21-coach 

• WANG sportsjef 
 
 

3. Referat fra møtet med Darren & Robin 
 
 

4. WANG-inntak 2020. 
 

 
5. Sportsjef sesongen 2020/2021. 

 

6. Diverse/eventuelt. 
 


