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Styremøte #8, Stjernen Hockey Fredrikstad
15.1.2018
VIP-rommet/Sørlielosjen
Hele styret for sesongen 2017/2018 + Robin A. fra kl. 18:30.
Ingen
Magnus Eker Christoffersen
Alle innkalte
17:30-19:30

1. Gjennomgang av forrige møtereferat.
Møtereferat fra 4.12.2017 ble godkjent uten korrigeringer.
2. Status økonomi
a. Regnskap; pr. 30. november er mer/mindre i tråd med vedtatt budsjett og viser ingen
nevneverdige avvik.
b. Kontingent for 2017; har blitt uoversiktlig mht. purringer fordi KA-systemet har hatt en
systemfeil, der noen av innbetalingene har blitt returnert automatisk uten at det er sendt
info/varsel. Anette sender purring med info om at alle som allerede har betalt kontingent må
sjekke om beløpet har blitt returnert til opprinnelig belastet konto.
c. Treningsavgift høst 2017; viser fortsatt noen ubetalte og Anette sender purring til de det
gjelder. Anette sørger også for at korrekt treningsavgift del 2 sendes ut til aktive spillere.
Det ble enighet om at dersom ikke treningsavgift betales må lagleder informeres og ytterste
konsekvens er dessverre treningsnekt for den/de det gjelder.
3. Status komiteer og utvalg ble fulgt opp fra forrige møte og det har siden sist vært dialog med
noen aktuelle kandidater for de ulike utvalgene, men uten at noe er avklart ennå.
4. Status tiltak Grasrotandel.
Jon-Magnus organiserer via laglederne ved lagledermøtet 15.1.18 og lager et opplegg med Facebook,
kombinert med at hver lisensiert spiller må sørge for minst en ny grasrotspiller overført til Stjernen.
Elite v/Bjørn Viggo og Trygve skulle komme innom for å diskutere tiltak vedr. Grasrotandelen, men
ingen fra Elite møtte opp.
5. Ungdomsutvalgsmøtet den 8.1.2018.
Heidi og Anette informerte om et bra møte med ungdomsutvalget, det var kun representanten fra
U15 som ikke møtte. Det ble avtalt et nytt møte den 5. mars, og inntil da ønsket utvalget svar på
følgende punkter:
• Mulighet for digitalur i hver garderobe synkronisert med hovedklokka.
• Status rydding i treningsrommet fungerer ikke bra for tiden. Hva kan/bør gjøres?
• Manualstativ ønskes laget/installert. Ønskeliste på noe nytt treningsutstyr kommer til neste møte.
6. «Future Star 2017»-stipendet ble som avtalt/besluttet utdelt i forbindelse med hjemmekampen
mot Sparta den 28.12.17, og det ble enighet om at stipendiatene også bør
presenteres/offentliggjøres på hjemmesiden til UNG. Magnus sørger for innlegg på UNG-web’n.
7. Sport v/Robin Adamsson.
• Robin startet med å informere om at det har vært en del endringer i troppen ved at noen har valgt
å slutte med hockey og noen har valgt å bytte klubb. En påvirkende effekt for dette scenariet er
selvsagt tabellposisjon og kampresultater, men Robin holder fast ved at vi som klubb/lag må følge
vår langsiktige plan med fokus på utvikling framfor kortsiktige kampresultater.

•Klubben ønsker fra og med neste sesong å definere trenings-mengder/innhold f.o.m. U10/U11-nivå.
• Fra U14 skal det informeres om klare retningslinjer og høyere krav til trening/innsats/prestasjoner.
• Det skal innføres mer konkurransemomenter i treningene generelt for alle alderstrinn.
• Status påmelding lag/seriespill neste sesong ble drøftet, og det må vurderes på nytt om årskullene
2004/2005 skal slås sammen for å spille U15-serie sammen neste sesong. Vi besluttet i kveld at
klubben uansett melder på alle aldersbestemte lag til forbundsserien innen fristen, for så eventuelt å
trekke lag før august 2018.
• Treningsgrupper sesongen 2018/2019 skal være et av temaene på trenermøtene utover
vårsesongen.
8. Div. info/eventuelt.
a. Fordelingen av overskuddet etter Winter Classic er endelig klart, og Anette sender
fordelingsoversikten vedr. arbeidsinnsats. Magnus sørger for at dette blir fordelt/betalt til respektive
lagkontoer.
b. Tidsplan og opplegg for sesongens vinterferiecamp i uke 8 er straks klart, og Magnus sørger for at
innbydelse og påmeldingsskjema blir tilgjengelig på UNG-web’n.
Møtet avsluttet.
MEC, 15.1.2018.

