REFERAT
Møtetype: Medlemsmøte #1, Stjernen Hockey Fredrikstad.
Dato/tid: 11.9.2017/kl. 19-21.
Sted: VIP-rommet/Sørlielosjen.
Møteleder/referent: Jon Petter Pettersen og Magnus Eker Christoffersen.

Stjernen UNG v/leder åpnet møtet med å ønske velkommen til sesongens første medlemsmøte og
presenterte møteplanen for sesongen 2017/2018, før man startet på kveldens agenda.





Mandag 11.9.2017
Mandag 6.11.2017
Mandag 19.2.2018
Mandag 22.5.2018; utvidet m/sesongberetn. osv.

1. Info fra trenerkoordinator i UNG/U20-trener Robin Adamsson.
• Robin informerte om en positiv oppstart og at han har fått et positivt førsteinntrykk av klubben.
Han synes Stjernen besitter mye hockey-kunnskap/tradisjon og at det er mange bra mennesker med mye
positiv engasjement i klubben.
• U18 og U20 virker samlet sett som en bra gruppe, men Robin påpeker at den består av veldig unge
spillere som kan bety tøft program for mange av spillerne utover i sesongen.
• I de yngre lagene ser det ut til at treningsopplegg og organisering fungerer bra. Lagring/dokumentasjon
av gjennomførte treningsøkter og individuelle spillersamtaler/notering av spillerkort blir de første nye
momentene fra Rød Tråd(RT) som skal innarbeides i løpet av høsten.
• Nyansatt fystrener Snorri Sigurbjørnsson er klubbens neste steg mht. føringer i RT og han blir den
første treneren i UNG-historien som ansatt med hovedansvaret for hele ungdomsavdelingens fys- og
barmarkstreninger. Snorri fikk anledning til å presentere seg selv for medlemsmøtet, og han informere
om at hans hovedoppgave blir å innføre et vel så bra treningsopplegg utenfor isen som det eksisterende
opplegget på isen. Oppstarten for fystreningene blir mandager i Glemmenhallen og Haugåsen
ungdomsskole. I tillegg skal Snorri lage fysprogram som lagene/spillerne skal gjennomføre i kombinasjon
med istreningene i Stj.hallen. Snorri tenker langsiktig og ser for seg at det skal kunne legges til rette for at
det igjen kan utvikles spillere i «verdensklasse».

2. Status ELITE
• Administrasjon; Jon Petter startet med å informere om at Per Anders skal slutte på Stjernenkontoret
for å starte i ny jobb, og PA’s oppgaver vil i første omgang bli tatt over av Sverre Jarild. Videre ble det
informert at Elite har startet opprettelse av prosjektgrupper som skal bistå i prosessen fram mot ny
arena.
• Markadagen; arrangeres den 24.9 og er et samarbeidsopplegg med Sparebank1 for å fremme lokale
idretter. Arrangementet vil foregå ved Borredalsdammene og UNG vil være representert med stands i
tillegg til 12-16 andre lokale idrettsklubber.
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• Økonomi; Elite har et stramt budsjett, men Jon Petter informerte at de har kontroll så langt i sesongen
og fortalte at Ørjan allerede er i mål med sponsorbudsjettet. Dette gir gode muligheter til å kunne
generere ekstra bra sponsorinntekter denne sesongen. Kravet fra NIHF er at Elite må vise til positiv
egenkapital innen utgangen av 2018.
• Sport; økonomien i Elite styres som nevnt ovenfor etter et stramt budsjett. Det betyr at det er
begrenset hva Elite kan bruke på spillerkjøp og de må jobbe videre med det laget de har pr. nå.

3. ELITE om Spire 2021
Sverre informerte om det allerede igangsatte Spire-prosjektet som har som målsetning å skaffe 100 stk.
nye «mellomstore» sponsorer. Spiresponsorene skal bidra med kr. 10.000,- hver seg pr. år, og til nå er det
allerede etablert 40 stk. Spiresponsorer. I tillegg oppfordrer Sverre alle medlemmer og andre å snakke
klubben opp og frem mht. den innsatsen klubben gjør for byen vår. Klubbomdømme er helt avgjørende
for at klubben skal kunne utnytte både Winter Classic’s ettermarked og Arena-effekten framover.
UNG ønsker prosjektet velkommen og Magnus informerte at det vil resultere i en bedre og mer spesifik
utvikling av egne spillere. Det er allerede planer om en «skills-camp» finansiert av Spire.

4. Grasrot-kampanje med oppstart høsten 2017
Magnus informerte om høstens store Grasrotdugnad som skal gjennomføres i Stjernehallen under Alagskamper og ved andre aktuelle lotto- og spillsteder i distriktet. Grasrotandelen generer viktig
økonomisk bidrag til både UNG og ELITE hvert år, og det er naturlig at alle medlemmer og støttespillere
for øvrig blir påminnet og informert om hvordan man på en enkel måte kan være med å støtte klubben
via Grasrotandelen.

5. Innspill og meningsutveksling
• Spørsmål 1; Hvordan ser klubben for seg U20-laget mht. at det er laget som skal utvikle A-lagsspillere?
Robin; Klubben skal ikke stresse med utviklingsprosessen, men må tenke langsiktig med vårt trenings- og
utviklingsopplegg. Klubben har som målsetting å utvikle A-lagsspillere fra egne rekker og bl.a.
innarbeidelse av RT vil bidra positivt i den sammenhengen.
• Spørsmål 2; Vi har sett tidligere år at det er unge spillere som blir «verdensmestere i å kjøre buss». Er
det noe opplegg på dette i klubben?
Robin; Det er i dag en bra dialog mellom trenerne Leif/Robin og ELITE/UNG vedr. hospiteringen opp til Alaget, og klubben har fokus på at det er bedre å gjennomføre en bra treningsøkt i Stjernehallen framfor å
kjøre buss til Oslo for evt. noen bytt i en kamp. Men, samtidig har noen av de unge spillerne nytte av å bli
med A-laget noen ganger før en eventuell debut for «å kjenne på» hva det innebærer med å spille i Getliga’n. Men, temaet er alltid på klubbens «sport-agenda».
• Innspill fra salen 1; Rød Tråd er et viktig dokument, blant annet mht. A-laget/Get-ligaen og ledelsen i
klubben må sørge for å bruke RT og ikke bare legge dokumentet i skuffen.
• Innspill fra salen 2; Det ble tidligere nevnt i dag at vi må «snakke klubben opp og fram», det er noe vi
må/bør minne oss på hele tiden fordi man kan høre det motsatte rundt omkring her i hallen noen ganger.
• Spørsmål 3; Det er få oppmøtte her i dag, selv om det er Stortingsvalg i dag burde man forventet bedre
oppmøte, så da blir spørsmålet; hvordan er innkallingen til medlemsmøtet formidlet?
Magnus; Møteinnkallingen er kun informert via hjemmesidene til Elite og Ung.
• Innspill fra salen 3; I tillegg til info på hjemmesider bør/kan man opprette arrangement på FaceBook og
det kan sendes eposter til alle registrerte medlemmer.
• Innspill fra salen 4; Det bør/kan også informeres på LED-skjermen ved A-lagets hjemmekamper like før
et medlemsmøte.
ELITE og UNG takket deretter for oppmøtet og mye bra innspill.
Møtet ble deretter hevet.
Stjernen Hockey, 11.9.2017.
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