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Styremøte #3, Stjernen Hockey Fredrikstad
21.8.2017
VIP-rommet/Sørlielosjen
Hele styret for sesongen 2017/2018.
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 26.6.2017.
2. Revidert forslag møteplan sesongen 2017/2018.
Forslag om revidert møteplan ble godkjent. Jon-Magnus legger planen ut på stjernenung.no og
Anette & Heidi kaller inn til ungdomsutvalgmøter den 9. oktober og 8. januar.
3. Status/resultat sommercamp 2017.
Det ble informert om sommercampen med 53 deltakere fra årskullene 2008-2002.
Robin Adamsson ledet campen på en god måte sammen med noen av klubbens trenere og
noen U20-spillere. I tillegg til isøkter ble det gjennomført fys- og kølleteknikk-trening.
Matserveringen ble utført av noen frivillige foreldre i kombinasjon med noen innleide hjelpere.
Takk til alle som bidro til at klubben også i år kunne gjennomføre campen!
4. Status Hockeyskolen 2017/2018.
Styret har hatt som målsetning å gjøre noen endringer foran denne sesongens HS. En av
endringene er at påmeldingsskjema ble gjort tilgjengelig på nettet og Facebook i starten av
august, som har resultert i 25 registrerte deltakere allerede. Heidi og Anette er
hovedansvarlige for årets HS. Anette koordinerer trenerne og aktiviteten på isen i samråd med
sportsjef Robin A. og Heidi styrer aktiviteten utenfor isen. Alle HS-deltakerne skal registreres
som medlemmer i KA med kontingent for 2017/2018 inkludert i deltakeravgiften. Jon Magnus
lager en video for HS som for å reklamere for «verdens beste barneidrett»!
5. Sport.
a. Status trenere Gruppe 4 ble gjennomgått og det er Lars Håkon som blir hovedtrener for
hele gruppa. Henrik Utter er foreløpig eneste trener for U13, men der jobber klubben
med et par alternativer som vi tror er på plass innen kort tid.
b. Info om ny hovedtrener U8/hjelpetrener U18: Simen Pettersen, som tidligere spiller i
ungdomsavdelingen har takket ja til å bidra som hovedtrener U8 og hjelpetrener U18.
Simen skal meldes på trenerkurs og få opplæring av de øvrige trenerne i løpet av
sesongen.
6. Div. info/eventuelt.
Robert tar opp dialogen med Elite vedr. oppstart Grasrotkampanje ved serieåpningen i Stj.hallen.
Vi skal plukke ut spillere og ledere som passer til en aktiv vervekampanje utover høsten både ved
A-lagets hjemmekamper og ved egnede «Lotto-butikker» i distriktet, som f.eks.
Torvbyen/Meny/Rema.
Møtet avsluttet.
MEC, 21.8.2017.

