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Styremøte #4, Stjernen Hockey Fredrikstad
4.9.2017
VIP-rommet/Sørlielosjen
Hele styret for sesongen 2017/2018 + Robin fra kl. 18:30.
Ingen
Magnus Eker Christoffersen
Alle innkalte
17:30-19:00

1. Gjennomgang av forrige møtereferat.
Ingen kommentarer/endringer ble notert ved gjennomgang av møtereferat fra 21.8.2017.
2. Status hjemmesider/Rød Tråd/vedtekter
Jon-Magnus tar jobben med å gjennomgå/oppdatere/revidere hjemmesidene før neste
styremøte. Det ble også enighet om at treningsavgiftene skal økes med henholdsvis kr. 200,for U14 og eldre/kr. 100,- for U13 og yngre.
3. Status Hockeyskolen 2017/2018.
Antall forhåndspåmeldte øker hver uke og er nå oppe i 48 stk.
Som besluttet ved forrige styremøte er Heidi og Anette hovedansvarlige for årets HS og det er
de som skal delegere oppgaver til våre medhjelpere. Heidi fikser HS-brosjyrer for utdeling på
barneidrettens dag i Østf.hallen. Anette koordinerer overgangen til de organiserte lagene for
aktuelle HS-deltakere. J-M har startet utbedring av små mål og han sjekker status/antall og
sørger for eventuell bestilling av nye mål.
4. Status Grasrotandel.
Robert har informert Elite om oppstarten av Grasrotkampanjen ved serieåpningen, og dette er
ok. Antall registrerte Grasrot-spillere pr. nå er 961.
5. Sport v/Robin Adamsson.
a. Status trenere/treningsgrupper: Robin informerte om at alle treningsgrupper har kommet
bra i gang og at situasjonen ser bra ut. Robin har hatt/har mye fokus på U20-laget i
oppstarten, men han kommer til å følge opp de yngre lagene mer/mindre en kveld i uka.
Robin har til nå fått inntrykk av at det er gode trenere/ledere/hjelpere i klubben som gjør
en bra innsats for foreningen, og han er optimist mht. planen i RT om å utvikle bra
mennesker som også kan bli gode hockeyspillere.
b. Sesongoppstart U20: Det er ingen tvil om at det i år blir et ungt lag med mye kamper og
trening fordelt på relativt få spillere. Robin ønsker å få til en fridag i uka for spillerne slik
at de får litt pause fra hockey. Fokus vil være jevn utvikling framfor raske resultater.
Noen av spillerne kan få mulighet til å spille 4 sesonger i U20 pga sin lave alder, noe som
er bra for kontinuiteten.
6. Div. info/eventuelt.
Det ble enighet om at hovedpunktene fra UNG ved medlemsmøtet den 11. september blir:
● Info fra trenerkoordinator UNG/U20-trener Robin Adamsson.
● Grasrot-kampanje høsten 2017.
● Status økonomi/sport.
Møtet avsluttet.
MEC, 4.9.2017.

