
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #2-2019/2020, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 1.5.2019 

Sted Stjernehallen 

Innkalte: Hele styret for sesongen 2019/2020. 

Meldt forfall: Ingen 

Møteleder/referent: Magnus Eker Christoffersen 

Kopi til: Alle innkalte  

Klokka: 18:00-21:00 

1. Gjennomgang av referat fra møte #1; det ble notert en endring vedr. politiattestansvarlig 
der Erik erstatter Anette. Oppdatert arbeidsfordeling i styret er nå slik etter endring: 

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 av punkter og notater ved årsmøtet: 

I. Vurdering av prisreduksjon for hockeyskolen; Styret diskuterte dette nytt og mener fortsatt 
at prisen bør opprettholdes på kr. 950,- pr sesong. Vi ønsker heller å utøke tilbudet ved at vi 
skal forsøke med en treningsøkt til pr. uke i samarbeid med kunstløpklubben. I tillegg skal 
alle deltakerne få medlemsskap/medlemskontingent inkludert, som innbefatter frikort til A-
kampene. Gratis T-trøye og vannflaske opprettholdes som tidligere. 

II. Informasjon om familiemedlemskap; styret lager et informativt innlegg på vår hjemmeside 
og Facebookside.  

III. Kommunikasjon med foreldre; ...behandles neste styremøte. 
IV. Alderssammensetningen i strategiutvalget; arbeidet der er avsluttet. Må vurderes bedre til 

neste utvalg. 

3. Status drakter/sponsoravtaler: Drakt- og sponsorutvalget informerte at draktene er 
mer/mindre «fulltegnet» med en totalinntekt på kr. 400.000,- pr. år med 3-års avtaler. 
Utvalget vil legge fram forslag til en fordeling av inntektene mellom klubben/laggene ihht. en 
fast fordelingsnøkkel. 

4. Status kandidater for stillingen daglig leder i UNG. Siden forrige styremøte har situasjonen 
endret seg etter at vi hyret inn ekstern hjelp ved våre 2.gangs intervjuer. Vi er nå i dialog med 
Elite om en eventuell deling på de to stillingene som begge klubbene har behov for å dekke; 
stillingen som daglig leder og stillingen som merkantil ressurs. 

5. Status sport/trenere/lag neste sesong: Sportsjef Robin Adamsson informerte om status med 
følgende hovedpunkter: 

• U8+U9; Christer Olsen hovedtrener/Martin Hermansen assisttrener i tillegg til 3-4 
hjelpetrenere. 

• U10; Benjamin Løvdal, Dag Atle Brest, Thomas Larsen og Christopher «Humlan» 
Hamell. Det er ikke avklart hvem som blir hovedtrener. 

• U11; Morten Andersen hovedtrener. Per Arne Ruud og Jan Erik Smith assisttrenere. 



• U12; Pål Grotnes hovedtrener. Niklas Juntti, Martin Andersen og Jon Henrik 
Andersen assittrenere. 

• U13; Magnus Eker Christoffersen hovedtrener, Thomas Hansen treningsansvarlig og 
Lasse Løkkeberg assisttrener. 

• U14; Lars Håkon Andersen hovedtrener og Lars Oscar Svensen assisttrener. 

• U16; Martin Jordheim hovedtrener. Assisttrener ikke avklart, men klubben er i dialog 
med bl.a. Trond Magnussen. 

• U18; Jörgen Wahlberg hovedtrener. Assisttrener ikke avklart. 

• U21; Christopher «Humlan» Hamell hovedtrener. Assisttrener ikke avklart.  

• Klubben har også vært i dialog med Emil Westmark og noen øvrige U21-spillere om 
mulige treneroppdrag neste sesong.  

6. Div. info/eventuelt;  

• Det ble besluttet at siste fordeling fra Winter Classic-overskuddet blir slik: 
1.  Kr. 3.000,- øremerkes Hockeyskolen 2019/2020. 
2.  Kr. 6.242,- gis til «Hockey Mot Kreft». 

• Det ble enighet om at de sidene UNG har tilgjengelig i Stjernenskuddet må benyttes 
bedre. Drakt- og sponsorutvalget følger opp dette. 

• Det ble enighet om lage årshjul i 2 versjoner for medlemmene og for styret internt. 

• Det er tidligere besluttet at UNG skal samarbeide med Elite/Vidar Olsen om 
«radieslip» av skøyter. Det ble i dag også enighet om at UNG har behov for en egen 
automatisk skøytesliper for ordinært bruk. Martin sjekker status med plassering.  

• Foreløpige punkter på neste møtes agenda: 
1.  Gjennomgang av forrige referat. 
2.  Årshjul/møteplan. 
3.  Grasrottiltak. 
4.  Status Wanggarderobe 2019/2020. 
5.  Camper neste sesong. 

Møtet avsluttet. 
MEC, 1.5.2019 


