REFERAT
Møtetype:
Dato:
Sted
Innkalte:
Meldt forfall:
Møteleder/referent:
Kopi til:
Klokka:

Styremøte #6, Stjernen Hockey Fredrikstad
8.10.2018
VIP-rommet/Sørlielosjen
Hele styret for sesongen 2018/2019.
Jon-Magnus T.
Magnus Eker Christoffersen
Alle innkalte
18:00-20:00

1. Gjennomgang av referat #5; ingen bemerkninger/innspill og OK for å legges ut på
hjemmesiden.
2. Status purring medlems- og treningsavgifter ble gjennomgått og Anette informerte at hun
har sendt ut treningsavgifter for høsten 2018 til de fleste lagene. Det mangler fortsatt noen
innmeldinger ved U8-laget før det kan faktureres tr.avgift til de. Anette har vært i kontakt
med Erik Andersen, som kan bistå oss inntil vi har fått på plass kontingent- og avgiftsutvalget.
3. Status oppstart Hockeyskolen 2018/2019; Anette har kallet inn trenerne fra U8 i tillegg til
spillere fra U18/U16/U15. Heidi/Anette har laget et årshjul som blir til god hjelp for HS.
4. Div. info/eventuelt;
a. Kent Arild har midlertidig overtatt rollen som laglederansvarlig for Jon-Magnus.
Laglederne har hatt et møte der hovedpunktene var rutiner ved sekreteriat/variert
tilbakemelding om nye drakter til U21-laget/fast klubbkolleksjon for tilgjengelige
jakker/tr.dresser osv. fra Torshov. Laglederne ønsker å endre datoene på
møteplanen til 15.10, 21.1.2019 og 8.4.2019 for resterende lagledermøter.
b. Anette og Kent Arild sørger for gjennomføring av lagbilder og portrett, som i år skal
gjøres på Showfabrikken. Info sendes på epost og legges ut på hjemmesiden.
c. Nina bestiller 5 stk. førstehjelpsskrin og 10 isposer til lager og ca. 20 isposer som
fordeles til lagene.
d. Magnus tar opp kontakten med Elites Trygve/Vidar mht. opplegg for radiesliping av
skøyter med Elites ProSharp-maskin.
e. Magnus tar opp kontakten med Jens Holberg mht. internt kurs for
materialforvalterne.
f. Anette og Kent Arild ser på muligheten for opplegg til utlånsskøyter fra
hockeyskolen. KA fikser feste/stativ for skøyter/Anette fikser skøyter.
g. Vi gjør et nytt forsøk med felles pucker for alle lagene. KA fikser kasser med kodelås
og «sparebøssespor» på toppen for innsamling av pucker som havner utenfor isen.
Alle må oppfordres til å legge «løse» pucker i kassa. I kassa står det 2 plastbøtter
med 100 pucker i hver. Laglederne og trenerne får koden til puckkassa.
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