
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #3-2019/2020, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 17.6.2019 

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 #2; referat godkjent og legges ut på hjemmesiden.  
2. Forslag til årshjul og møteplan sesongen 2019/2020; forslag til møteplan ble gjennomgått og 

noen endringer ble gjort. Møteplanen er nå klar til å sendes videre til Elite for deres 
gjennomgang av datoene for medlems- og årsmøte. 

3. Status Wang-garderobe 2019/2020; stor aktivitet fra alle UNG-lagene ifbm. sommertrening 
kombinert med regn-/vannskade har medført at det trengs en skikkelig tepperens og 
opprydding av Wang-garderoben. Før oppstart neste sommertrening 2020 må det gjøres 
tiltak for å hindre at Wang-garderoben blir brukt av andre enn U21-/U18-/wang-spillerne. 
Alternativt kan det monteres en ekstra dør til venstre etter ytterdøra eller det må ordnes 
tilgang til hallen via en annen dør. Magnus sørger for å bestille tepperens og at kodene 
endres på alle Wang-dører innen is-sesongen. 

4. Status Camper neste sesong; på bakgrunn av instruks fra kommunen vedr. bl.a. få antall 
voksne tilstede ved våre camper ble det besluttet at sesongens sommercamp skal gjelde for 
spillere fra U11-U16. Robin leder campen mht. det organisatoriske og Darren har ansvaret for 
fys- og istreningene. Martin informerer laglederne. Magnus sørger for invitasjon på 
hjemmesiden, påmeldingsskjema og forslag til tidsplan.  

5. Status "konfliktutvalg-saken"; ennå ikke klart ihht. Teddy. 
6. Status drakter/sponsoravtaler; vi mangler fortsatt en hovedsponsor da Sparebanken1 takket 

nei til avtaleforslag. Martin og Anette møter Williams & Perry før sommerferien mht. 
forlengelse/utvidet sponsoravtale. 

7. Status kandidater for stillingen daglig leder; UNG og Elite har igjen tatt opp samtalene om et 
mulig samarbeid om stillingen som daglig leder i tillegg til en felles merkantil stilling. Vi 
avventer videre samtaler inntil Elite har avklart/ansatt personen som skal overta stillingen 
etter Trygve. 

8. Anette og Christoffer informerte om møtet m/Ernst F. vedr. hockeyskolen 2019/2020; Ernst 
hadde mange innspill på hvordan vi kan oppsøke barnehager/SFO og lignende. Her kan også 
Elite bidra med spillerbesøk. Anette tar kontakt med Kristin Holberg vedr. vår plan om å 
utvide Hockeyskolen med en dag pr. uke for generell skøyteskole der både deltakere fra 
Hockeyskolen og Kunstløpklubben kan delta.  

9. Møte med U16-foreldre kl. 20:00; styret møtte noen representanter fra foreldregruppa ved 
U16-laget på bakgrunn av deres ønske om et møte med styret. Tilstede var også sportsjefene 
Robin og Darren. Foreldrene varslet om mulig mobbesak, som det ble besluttet at Robin og 
Magnus involveres i for å finne ut hva som har skjedd og hva som er status i saken. 

10. Innk. post/møte m/ Jan G.; dette punktet flyttes til neste styremøte. 
11. Diverse/eventuelt; 

• UNG ønsker å opprettholde tidligere tradisjon ved presentasjon av UNG-lagene ifbm. 
enten første A-lagstrening eller treningskamp før sesongstart. 

• Martin sjekker med Gjermund/vaktmesterne vedr. plassering av ProSharp-maskin. 

 
Møtet avsluttet. 
MEC, 17.6.2019 


