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Styremøte #5-2019/2020, Stjernen Hockey Fredrikstad
2.9.2019
Stjernehallen
Hele styret for sesongen 2019/2020.
Ingen
Magnus Eker Christoffersen
Alle innkalte
18:00-21:00

1. Gjennomgang av referat fra møte #4; referat godkjent, legges ut på hjemmesiden.
2. Status sport; Christoffer Hamell valgte å bryte sin kontrakt for å reise til Romania og en
fulltidsstilling som hockeytrener. Felles sportsutvalg(FSU) har vurdert situasjonen og anbefalt
følgende løsning for U21-laget; Darren Treloar blir treningsansvarlig og Robin Adamsson blir
coach/kampleder. Robin fortsetter som sportsjef for lagene U14-U18, men med følgende
prioriteringsrekkefølge; Sportsjef Wang – U21-coach – sportsjef U14-U18. Vi har i dag
Christoffer Johansen som fagansvarlig for barneidretten(U8-U13), og iht. vedtatt
strategidokument skal UNG ha på plass sportsjef for U8-U16 innen 2020/21. Dette betyr at
klubben må gjøre strakstiltak vedr. etablering av rollen sportsjef for de yngste lagene i UNG.
 Vedtak; styret besluttet å følge FSU’s anbefaling over.
3. Behov for slipemaskin og tidtakingsutstyr med fotoceller må avklares asap. Det er et stort
behov for oppdatert skøytesliper og klubben har hentet inn tilbud fra ProSharp vedr.
automatsliper. Forbundet har endret testbatteriet til et opplegg som er avhengig av bra
tidtakingssystem. Klubben har hentet inn tilbud fra samme leverandør som Wang benytter til
fotocelleløsning, med den tanke at utstyret da kan samkjøres ved spesielle situasjoner.
 Vedtak: styret besluttet innkjøp av både ProSharp slipemaskin og fotocelleutstyr
iht. innhentet tilbud.
4. Avtale med fysioterapeut for UNG; klubben har fått henvendelse fra FRIM vedr. bistand med
skadebehandling og skadeforebyggende trening/behandling. A-laget har allerede inngått
avtale med FRIM, men tilbakemeldingene er blandet.
 Vedtak: Magnus sjekker tilbud fra andre aktører for sammenlignbare tilbud før vi
inngår en eventuell avtale.
5. Status mandagsfysen for U10-U3; etter at kommunen endret sitt utleiesystem til
BookUp(nettbasert) er det utfordrende å få til leie av kommunale haller. For tiden er alt
utleid og vi har pr. nå ikke tilgjengelig lokale til vår mandagsfys. Vi har derfor sjekket andre
muligheter som enten er i regi av Espen Amundsen ved Activ Senter eller i egen klubbregi
ved Stjernehallen. Vi kommer tilbake med info til neste styremøte.
6. Status isaktivitet på dagtid(IAD): Jan G. informerte om status og følgende punkter ble
notert:
 Mulig tilsagn av økonomisk støtte pr. nå: 270.000,- som dekker kostnader til nyttår
 Budsjettert med buss fram til jul for områdene Kr.øy-Østsiden-Begby-sentrum
 Buss kun til Stj.hallen for Nøkleby og Hurrød(fikser retur på egen hånd)
 Trosvik skole er med på tirsdager uten buss
 Vi diskuterte hvordan vi kan tilby/invitere skolene/barnehagene til vår egen
ishockeyskole;
1. Dele/sende ut flyveblader med info(Anette fikser)
2. Få hjelp fra noen A-lagsspillere med flyveblader ved IAD.
3. Være tilstede med utvalgte trenere/spillere ved IAD
Møtet avsluttet,
MEC-2.9.2019.

