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

Styremøte #1-2019/2020, Stjernen Hockey Fredrikstad
1.4.2019
Stjernehallen
Hele styret for sesongen 2019/2020.
Ingen
Magnus Eker Christoffersen
Alle innkalte
18:00-21:00

1. Konstituering av det nye styret; ansvarsområder og overordnede roller ble diskutert og
gjennomgått og det ble enighet om følgende fordeling:
ARBEIDSFORDELING UNG-STYRET 2019-2020.
Funksjon
Navn
Ansvarsområde
Leder
Magnus E. Christoffersen
Sport og koordinering kommune/timefordeler/medlemsreg./lisenser osv.
Nestleder
Christoffer Johansen
Fagansvarlig barneidrett, drakt- og sponsorutvalget.
Styremedlem Anette Sjøvold
Hockeyskoleutvalget og jentehockeyansvarlig.
Styremedlem Nina Ottersen
HMS ved kamper U16-U21/førstehjelpskurs støtteapparat.
Styremedlem Martin Andersen
Laglederansvarlig, drakt- og sponsorutvalget.
Varamedlem Erik Hermansen
Dommeransvarlig, politiattestansvarlig og laglederutvalget.

2. Gjennomgang/vurdering av utvalg og komiteer. Det ble notert følgende forslag til nye
deltakere i de ulike utvalg/komiteer:
I.
II.
III.
IV.

Hockeyskoleutvalget; Behov for 1 person som erstatter Heidi Heier og Rino Alexander
Nilsen erstatter Bjørn Gyring.
Æresprisutvalget; behov for 2 personer som erstatter Jonas Hasselgård(ELITE) og Magnus E.
Christoffersen(UNG).
Utdanningskomiteen; behov for 1 person.
Styremedlemmer kretsen; behov for 1 person.

3. Status kandidater for stillingen daglig leder i UNG. MEC informerte om status etter at 2
kandidater er vurdert videre til 2. gangs intervju. Det ble enighet om at klubben skal
engasjere ekstern bistand i den videre prosessen med ansettelse av daglig leder.
4. Status sport. MEC informerte om status sport på vegne av sportsjef Robin Adamsson. Ung
har allerede hatt dialog med trenerne i U21/U18/U16 mht. evaluering av
sesongen/planlegging av neste sesong. Det har tidligere blitt signalisert at klubben ønsker
forlengelse med hovedtrenerne ved U21/U18 og neste sesongs U16-lag. Sportsjefen
fortsetter dialog og evaluering med øvrige trenerne etter påske. Det jobbes med å utvide
trenersiden mht. assisttrenere, og klubben er i dialog med Elite om felles sportsjef for U21 og
A-lag. Ung ser også på den interne organiseringen med sportsjefsrollen til Robin A., og det
vurderes eventuelt ytterligere en sportsjef fra U8-U13(rekrutteringsansvarlig/barneidretten).
Planleggingen av sommertreningen for alle UNG-lagene er i full gang og opplegget vil være
klart til oppstart uka etter påske.
5. Div. info/eventuelt;
i.
Det ble enighet om at styret involverer seg ytterligere i innrapporterte
hendelser/situasjoner i foreldregruppa til 2006-laget.
Møtet avsluttet.
MEC, 1.4.2019

