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Styremøte #7, Stjernen Hockey Fredrikstad
4.12.2017
VIP-rommet/Sørlielosjen
Hele styret for sesongen 2017/2018 + Robin A. fra kl. 18:30.
Ingen
Magnus Eker Christoffersen
Alle innkalte + Robin A.
17:30-19:30

1. Gjennomgang av forrige møtereferat.
Det ble gjort korrigeringer av «status Grasrottiltak» ved gjennomgang av møtereferat fra 30.10.2017.
2. Gjennomgang/vurdering forlenget kontraktforslag Robin Adamsson.
Styret har hatt evalueringsmøte med Robin, og det er utarbeidet et kontraktsforslag som innbefatter
en forlengelse av samarbeidet. Begge parter er positive til en forlengelse utover dagens kontrakt,
som i utgangspunktet terminerer april 2018.
3. Status kalenderdugnad og lagledermøter.
Anette informerer laglederne om siste frist for navninfo til sesongens lagbilder i kalender. Anette
fikser også lagbilde av A-laget, som det ble enighet om at skal med i kalenderen. Kalenderen skal
trykkes denne uka og deles ut til laglederne neste uke. Jon-Magnus kaller inn til lagledermøte torsdag
den 14. des. og organiserer bl.a. utdeling av kalendere for salg(5 stk. á kr 200 til hver spiller/familie).
4. Status tiltak Grasrotandel.
Jon-Magnus organiserer via laglederne at spillerne på lagene må sørge for en ny grasrotspiller hver.
Laglederne må bekrefte til J-M; navn og tel.nr. på alle nyregistrerte Grasrotspillerne.
Alternativt må lagene arrangere Grasrotkampanjer på kjøpesenter/A-lagets hjemmekamper osv. for
å nå målet om 150 nye Grasrotspillere til sammen for alle UNG-lagene innen nyttår.
5. Status Hockeyskolen 2017/2018.
Anette lager rulleringsoppsett for trenerne som gjelder ut resten av sesongen. Oppsettet må sendes
ut før jul, slik at trenerne kan legge inn sine datoer/tider i kalenderen for nyåret. Vi oppfordrer til
fortsatt mange trenere på isen, som har fungert veldig bra så langt i sesongen.
6. Status komiteer og utvalg ble gjennomgått og det ble besluttet opprettelse av to nye utvalg;
Kontingent-/avgiftsutvalget og Sponsorutvalget. Det er ennå uklart hvem som blir med på oppstarten
av de to nye utvalgene.
7. Sport v/Robin Adamsson.
Robin startet med å informere om at han vil heve kravene til spillerne på U18/U20-nivå. Selv om den
langsiktige planen er utvikling av spillernes ferdigheter og taktiske kunnskaper må man også kunne
ha et kortsiktig mål med fokus på seier i neste kamp. Robin går nå inn i en periode der han også skal
ha mer fokus på å følge opp de yngre lagene. Han har til nå observert noe manglende innslag av
generell konkurranse i hver treningsøkt. I tillegg kan/bør det fremmes forslag til Rød Tråd at det
stilles høyere krav til treningsinnhold/utvikling/konkurranse f.o.m. U14-nivå.
8. Div. info/eventuelt.
Moss Hockey har tatt kontakt med oss vedr. eventuelt samarbeid med U20-laget. Dette må
behandles/rådføres med SU, og er evt. noe som kan vurderes for neste sesong.
Møtet avsluttet.
MEC, 4.12.2017.

