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Styremøte #4, Stjernen Hockey Fredrikstad(Stjernen UNG).
13.8.2018
Sørlielosjen/VIP'n i Stjernehallen.
Hele styret for sesongen 2018/2019.
Magnus Eker Christoffersen
Alle innkalte
18:00-20:00

1. Gjennomgang av forrige møtereferat #3; godkjent for å legges ut på hjemmesiden.
2. Dommerkontakt for sesongen 2018/2019 er nå bekreftet at blir Erik Hermansen. Styret
anser ham som en meget god kandidat for rollen og vi ønsker Erik lykke til med sesongen.
3. Status sponsorer/eksponering/LED-skjerm i hallen. Kent Arild informerte at han har fått
sponset en LED-skjerm av Prodok/Showfabrikken som kan plasseres godt synlig i nærheten
av hovedingang. På skjermen skal det også vises istidskjema og relevant klubbinfo i tillegg til
eksponering av UNGs sponsorer. Magnus avklarer plassering med vaktmester/kommunen.
4. Status Hockeyskolen. Påmelding på hjemmesiden ble aktiv før sommerferien og info er også
lagt ut på Facebook. Anette og Heidi har kontroll på å sende ut treneroversikten i god tid og
opplegg med prøving/henting av låneutstyr for de som ønsker det.
5. Status Sommercamp 2018 ble gjennomført mandag-torsdag i uke 33, og vi har fått mye
positiv tilbakemelding på bra sportslig opplegg og opplegget for øvrig. Darren hadde
hovedansvaret for isøktene og Robin/Martin/U21- og U18-spillere sørget for fys- og
kølleteknikk i tillegg til å bistå Darren/Robin med isøktene. Det var også hyggelig at 3 spillere
fra Lions deltok denne gangen, og til sammen var det 59 deltakere totalt.
6. Styremedlemmer til ØIHK er fortsatt et veldig aktuelt tema fordi hockeykretsen(e) sliter med
å fylle opp styremedlemsvervene og det kan bli utfordringer med å stille kretslag osv. Robert
Ruud er forspurt, men takket nei pga. arb.situasjon og andre verv. Vi avventer svar fra
Elitestyrets Jon Petter Pettersens vedr. aktuelle kandidater.
7. Stillingsannonse daglig leder i Stjernen UNG skal lages og publiseres(Jon-Magnus) i aktuelle
kanaler så fort som mulig.
8. Eventuelt:
a. Datoen for felles spillermøte/kick off for spillere fra U14 og oppover og støtteapparat
for hele UNG er flyttet til den 20. august.
b. Vi endrer innkallingen vedr. RK-kurset til at det den 20.8. kalles inn
materialforvaltere og at det den 28.8. kalles inn lagledere og hovedtrenere.
MEC, 13.8.2018

