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1
Åpning
UNG-leder Magnus Eker Christoffersen ønsket velkommen til felles utvidet
medlemsmøte for Stjernen Elite og Ung.
2

Valg av dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen
Dirigent: Jan G. Lund
Referent: Heidi C. Heier
Underskrivere:
Kristin Holberg
Erik Andersen
Godkjent.

3

Godkjenning av protokoll fra årsmøte 19 mars 2018
Godkjent.
Notat til protokoll. Valgte styremedlemmer og medlemmer til komiteer må skrives inn.

4
Godkjenning av sesongberetning Stjernen Elite
A-lagsberetningen, statistikk og Wangberetning.
Godkjent.
Innspill: Unngå kallenavn i beretningen. Tallrekkefølgene må kontrolleres.
5

Regnskap/Budsjett Stjernen Elite 2017/2018
Godkjent
Innspill: Ved eventuell forsinkelse av Arena Fredrikstad bør/må Fr.stad kommune dekke
inn for tapte inntekter.

6

Regnskap kafeteria
Godkjent.

7

Årsberetning for lagene i Ung
Godkjent.
Innspill: Få med navn på alle som bidrar rundt lagene. Arbeidet med å bedre samarbeidet
mellom Elite og Ung er allerede startet.

8

Regnskap/Budsjett Stjernen Ung
Godkjent.

9

Merknader: Inntektene har gått noe ned siden i fjor hovedsaklig pga. lavere sponsor- og
kafeteria inntekter.
Valg av lagleder og materialforvaltere for sesongen 2018/2019
Godkjent ihht. valgkomiteens innstilling.

10

Innspill: Styret i Ung fikk i oppgave å tilsette de som fortsatt mangler på lista.
Behandling av øvrige innkomne forslag

11

Endring av æresbevisninger: Godkjent.
Forslag til korrigering Rød Tråd: Godkjent.
Forslag om mentor/fadderordning: Arbeidet forsetter i respektive styrer.
Orientering om sesongstart 2018/2019
Elite: Det jobbes bra på markedssiden, spennende med en ny og meritert A-lagstrener,
samarbeidet går lett. Grunnstammen er nå på plass og nivået på sommertreningen er
ekstremt høyt. Mangler fortsatt 2 forwards og 1 back som skal hentes «utenifra».
Innspill: Hvordan vil arrangementet rundt A-lagskampene bli neste sesong, alltid plass til
flere hjelpere her. Ønske om mer hjelp fra A-laget ved manglende mannskap på U21
kamper.

12

Ung: På is i uke 33. Sommercamp i uke 33. Utvidet fystrening er på plass. Stiller ikke U14
lag neste sesong pga. lavt antall spillere.
Innspill og meningsutveksling
Det er ønske om et felles «Kick-Off» den 27.8.18 for alle spiller fra U10 og opp til A-Laget.
Det kom også et ønske om en ny automatisk skøytesliper. Dette jobbes det allerede med
i Ung styret.
Ønske fra kafeteria’n om sliping og utlån av utstyr på frigåing søndager.
Datoer for Helgesen Camp og Spire Camp må inn til timefordeler før 31.5.18.
Vi må gjøre klubben vår mer synlig på Glomma Festivalen.
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Referent: Heidi C. Heier
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