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Styremøte #3, Stjernen Hockey Fredrikstad(Stjernen UNG).
18.6.2018
Kafeteria'n i Stjernehallen.
Hele styret for sesongen 2018/2019.
Jon-Magnus Thorbjørnsen.
Magnus Eker Christoffersen
Alle innkalte
18:00-20:00

1. Gjennomgang av forrige møtereferat; godkjent for å legges ut på hjemmesiden.
2. Status regnskap og gjennomgang referat utvidet medlemsmøte ble gjennomgått uten at
noen bemerkninger/innspill ble notert.
3. Dommerkontakt for sesongen 2018/2019 ble diskutert i anledning at Geir Knutsen har gitt
beskjed om at han gir seg etter 2017/2018-sesongen. Klubben har allerede forespurt Erik
Hermansen, og styret anser ham som en meget god kandidat for rollen. Vi avventer svar fra
Erik før vi forespør øvrige kandidater på “notatblokka”.
a. Anette sender epost til kretsen ang. Krav til dommerdrakter osv.
b. Magnus sender oversikt som viser lisensierte Stjernen-dommere 2017/2018.
4. Status sponsorer/drakter ble gjennomgått og Kent-Arild informerte at klubbens
fellessponsorer på draktene er komplett foruten at vi fortsatt mangler en hovedsponsor. Det
er 2-3 aktuelle bedrifter det fortsatt jobbes opp mot og forhåpentligvis er dette på plass før
siste “deadline” reklametrykkingen. Jon-Magnus purrer laglederne på eventuelle
draktbestillinger. Magnus sender oppdatert drakt-mal til Kent-Arild, hvorpå K-A avklarer
draktbestillingene med Torshov Sport.
5. Status Hockeyskolen og Sommer-camp’n i uke 33 nærmer seg raskt og vi ble enige om
følgende arbeidsfordeling: Magnus reviderer påmeldingsskjema for både HS og
sommercamp. Anette lager treneroversikt for HS og formidler/informerer denne for alle
UNG-trenerne. Magnus avklarer med Robin/Snorri om en evt. fysøkt under camp’n. Magnus
fikser program og info på hjemmesiden.
6. Status «Isaktivitet på dagtid» for neste sesong ble diskutert og situasjonen gjennomgått på
bakgrunn av Jan G’s info i styremøte #1.
Vedtak; SFO utgår og opplegget med barnehagene opprettholdes, dog med den endring at
barnehagene selv må besørge transporten til/fra.
7.

Styremedlemmer til ØIHK er et veldig aktuelt tema fordi hockeykretsen(e) sliter med å fylle
opp styremedlemsvervene. Vi kom fram til følgende kandidater som kan/bør kontaktes med
forespørsel: Robert Ruud(Magnus sjekker) og Mats Stene(Jon Petter sjekker).
8. Daglig leder for Stjernen UNG er en rolle som har blitt tatt opp tidligere, og det har blitt
fattet vedtak av tidligere UNG-styre om et behov for 50%-stilling.
Vedtak: Vi starter nå prosessen med en stillingsannonse.

9. Eventuelt:
a. Nina informerte om at det blir Røde Kors-kurs den 20. og 28. august med maks 20
deltakere pr. kurs.
Vedtak: Kurset er obligatorisk for alle lagledere og hovedtrenere.
b. Forslaget om mentorordning i klubben ble diskutert og styrebehandlet.
Vedtak: UNG-styret ønsker ikke ordningen med eksterne mentorer, hovedsakelig
fordi det kan oppstå vanskelige situasjoner/motstridende informasjon formidlet fra
trener versus personlig mentor. Klubben ønsker heller at de eldre spillerne kan
fungere som mentorer for de yngre spillerne på en naturlig måte og ihht. Rød Tråd.
c. Kalenderdugnaden ble besluttet å videreføres også for sesongen 2018/2019.
Vedtak: Anette tar kontakt med fotograf Morten B. for avtale og plan.
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