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1.

Styremøte #11, Stjernen Hockey Fredrikstad
4.3.2019
VIP-rommet/Sørlielosjen
Hele styret for sesongen 2018/2019.
Jon-Magnus Thorbjørnsen, Heidi Heier og Anette Sjøvold
Magnus Eker Christoffersen
Alle innkalte
18:00-20:00

Gjennomgang av referat #10; ingen kommentarer/endringer og referatet er OK for å legges ut på web’n.

2. Forslag fra Elite og FSU; felles sportsjef for U18/U21/A-lag.
Elite har fremmet forslag vedr. et eventuelt samarbeid mellom Elite og UNG om felles sportsjef for lagene U18/U21/Alaget. Felles sportsutvalg har behandlet forslaget og stiller seg positive til dette. Vi diskuterte forslaget på dagens møte og
kom fram til at et samarbeid og deling av kostnadene til felles sportsjef bare burde innbefatte U21-laget og A-laget. Vi
mener at U18-laget bør «forvaltes» av UNGs egen sportsjef (se redegjørelse under punkt 7) delvis på bakgrunn av
spillernes relativt lave alder som «førsteårs» U18-spillere, og delvis for at felles sportsjef for U21/A-lag vil være mer
naturlig og positivt mht. dialogen, spillerutviklingen og rekruteringen ved U21 og A-laget.
Vedtak: Styret i Stjernen UNG er positive til et samarbeid om felles sportsjef for U21-laget og A-laget.
3.

Intervjurunder daglig leder er i gang og neste intervju ble avtalt til førstk. mandag. Magnus kaller inn neste
kandidat. Nina, Kent Arild, Anette og Magnus stiller i neste intervju.

4. Turneringssøknader U13 ble gjennomgått på nytt, og vi ble enige om å godkjenne de 2 siste søknadene.
Vedtak: Styret gir aksept til de 2 siste søknadene med den betingelse at styret og U13-ledelsen møtes for gjennomgang
av NIHFs kampreglement i forkant av turneringene.
5.

Årsmøte 25.3.2019; det ble avtalt at styret møtes den 11. mars for gjennomgang av styrets beretning og øvrige
årsmøtedokumenter.

6.

Innkommet post; infobrev fra Fr.stad kommune vedr. sommertrening i Stj.hallen ble sendt til styret for info.

7.
•

Div. info/eventuelt.
Redegjørelse vedr. punkt 2; styret anser at dagens vedtak om felles sportsjef for U21/A-lag vil gi positive
ringvirkninger for dagens eksisterende sportsjef i UNG. Dette mener vi på bakgrunn av at vi allerede har fått
signaler om for stort omfang i dagens stillingsinstruks. Stillingsinstruksen er tydelig på tidsbruken mellom de
ulike rollene og dagens vedtak bedrer sportsjefens situasjon mht. tidsaspektet til sine oppgaver ved de yngste
lagene i Stjernen UNG.
Vedtak: Styret varsler sportsjefen i UNG om endringene i stillingsinstruksen basert på både tidligere
evalueringsmøter og på bakgrunn av dagens vedtak i punkt 2.

MEC, 4.3.2019

