REFERAT
Møtetype:
Dato:
Sted
Innkalte:
Forfall:
Møteleder/referent:
Kopi til:
Tid:

Styremøte #2, Stjernen Hockey Fredrikstad(Stjernen UNG).
14.5.2018
Kafeteria'n i Stjernehallen.
Hele styret for sesongen 2018/2019.
Ingen.
Magnus Eker Christoffersen
Alle innkalte
18:00-20:00

1. Gjennomgang av forrige møtereferat ble utført med et par korreksjoner. Nina informerte at
hun ikke har fått tak i Røde Kors vedr. kursing som besluttet i møte #1, men at hun forsøker
videre med aktuelle kursdatoer. Referatet fra møte #1 er nå OK for å legges ut på
hjemmesiden.
2. Treningsavgifter ble gjennomgått og det ble drøftet om å øke avgiftene for sesongen
2018/2019.
Vedtak; treningsavgiften økes med kr. 1.000,- for alle årskull, samtidig som at alle årskull får
lik frivillig mulighet til å delta på den årlige kalenderdugnaden, som vil gi en reduksjon i
treningsavgiften på kr. 1.000,-. Magnus sørger for oppdatering av info på hjemmesiden.
3. Status regnskap gjennomgås på neste styremøte fordi sesongregnskapet ikke er
ferdig/komplett pr. nå.
4. Hockeyskolen for 2018/2019 er i rute og begge HS-ansvarlige Heidi og Anette informerte om
oppstart den 20. oktober med mulighet for henting av låneutstyr den 13. oktober. Videre blir
det juleopphold i tidsrommet 15.12.18-12.1.19 og HS-avslutning 9. mars. Prøvetreninger for
alle HS-deltakerne er foreløpig planlagt til den 16. og 23. mars. Det vil bli delt inn draktfarger
etter alder og vi skal se på en løsning der materialforvalter for laget med treningsøkt før HS
stiller opp med skøytesliping.
5. Status neste sesongs U15-lag/sammenslåing av 2005/2004 er at begge årkullenes
støtteappat og foreldregrupper er innstilt på at sammenslåing bør/skal gjøres.
Vedtak; Klubben melder ikke på U14-lag til neste sesongs forbundsserie basert på
situasjonen med få antall spillere ved begge årskullene.
6. «Isaktivitet på dagtid» for neste sesong har utfordringer med både finansiering og
organisering/drift ihht. informasjonen som ble gitt av Jan G. ved forrige styremøte. Styret
stiller seg positive til at tilbudet for barnehagene opprettholdes betinget med at
barnehagene må sørge for transport/logistikk på egen hånd. Istiden som ble brukt av SFO
ønskes eventuelt omprioritert til fordel for A-laget og både U20- og U18-lagene. Dette vil
også frigi mer istid på kveldstid for de øvrige UNG-lagene.
7. Plan for utvidet medl.møte den 28. mai(endret dato!) Magnus tar kontakt med Teddy vedr.
forslag til møtedirigent. Nina fikser kaffe. Møtestart kl. 18:30.
MEC, 14.5.2018

