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Styremøte #6-2019/2020, Stjernen Hockey Fredrikstad
7.10.2019
Hele styret for sesongen 2019/2020.
Ingen
Magnus Eker Christoffersen
18:00-21:00

1. Gjennomgang av referat fra møte #5; referat godkjent etter noen små korreksjoner, legges
ut på hjemmesiden.
2. Status Hockeyskolen
• Vedr. promotering av HS er det delt ut flyveblader ved barne-skoler/hager og det er
reklamert i både nettutgaven og papirutgaven til Fr.stad Blad.
• Påmeldinsskjema for HS ble gjort tilgjengelig på hjemmesiden i april/mai og info om
HS er publisert på FaceBook i sommer. Det er ca. 50 påmeldte pr. nå, og
erfaringsmessig er det en del som møter opp de første gangene og melder seg på ved
oppmøte.
• Anette er i dialog med kunstløpklubben om samarbeid om felles skøyteskole i tillegg
til HS på lørdager.
• Anette og trenerne ved U8-laget leder isøkta med hjelp fra UNG-spillere fra
U14/U16/U18.
• Christoffer, Martin og Magnus hjelper til med registrering og informasjon ved
inngangen lørdag 12. okt.(sesongstart HS).
• Det ble diskutert nye former for markedsføring av HS uten at det ble besluttet noe
konkret.
• Svarene ved spørreundersøkelsen utført i etterkant av forrige sesongs HS ble
gjennomgått og diskutert(følg link til undersøkelsen her; http://stjernenung.no/wpcontent/uploads/2019/10/Hockeyskole-undersøkelse-2019-–-sammendrag.pdf).
3. Lagfoto/kalenderdugnad; det er hentet inn tilbud fra Propix v/Morten Brakestad mht. lag-og
profilbilder for denne sesongens hjemmeside og kalenderdugnad. Anette undersøker også
med Showfabrikken før vi tar beslutning ila. 2-3 uker.
4. Status strategidokumentet. Christoffer og Erik ble valgt til å danne arbeidsutvalget på vegne
av UNG.
5. Status ungdomsutvalget er at sesongens første møte er planlagt til den 21. oktober. Det skal
være en representant fra hvert lag ved U12 og oppover iht. RT, men det ble diskutert i
kveldens møte om dette burde foreslås endret til å gjelde U14 og opp. En eventuell endring
må besluttes av Årsmøtet.
6. Status sport. Det ble noe diskusjon rundt temaet trenings-krav/mengde basert på
sesongstarten ved U16/U18/U21. Det ble også diskutert hvordan de samme lagene fremstår
med sin spillestil sammenlignet med hva sportsjefene har uttalt tidligere. Dette bør/må
vurderes videre med felles sportsutvalg/sportslig ledelse i UNG.
7. Status økonomi/regnskap/budsjett/trenerbudsjett U18/U21. Vi ser nå en tendens til økte
utgifter ved bl.a. investeringen i drakter, ny slipemaskin og trenerutgiftene ved de eldste
lagene. U18-laget har behov for en assisttrener etter at det ikke lot seg gjøre å kombinere
studier/trenerrolle for Filip Sund. Klubben er i en utfordrende situasjon med å skaffe
tilstrekkelig antall trenere mht. tidligere vedtatt trenerbudsjett, og på bakgrunn av dette ble
det(se punkt 3 over) besluttet økning av omfanget ved sesongens kalenderdugnad kombinert
med følgende beslutning:
• Vedtak; styret besluttet at budsjettet til assistrenere ved U18/U21 økes med en
øvre grense og at Magnus får mandat til å engasjere trener(e) iht. dagens vedtak.

8. Innkommet post;
• Innspill fra U16-lagleder vedr. neste sesongs U15-/U16-lag ble diskutert og vi
konkluderte med at det er for tidlig med en konkret beslutning, men planlegger
påmelding av både U15- og U16-lag innen fristen i mai 2020 med den mulighet at
man kan trekke en påmelding innen august 2020.
• Klubben har mottatt forespørsel om å stille et U15-lag til Forbundscupen basert på
kombinasjonslag mellom årskullene 05 og 06.
▪ Vedtak: Styret godkjenner påmelding av lag til FC-U15 med den betingelse
at alle 05-spillerne skal være med i troppen, og at deltakerne/laget må
dekke kostnadene. Styret har ikke vurdert eventuelle kampkollisjoner.
• Tilbud datert 20.9.19 om klokke-display-tiltak i garderobene ble vurdert etter ønske
fra spillerutvalget ved forrige sesong.
▪ Vedtak; styret besluttet å ikke iverksette dette tiltaket basert på
kombinasjonen av høy kostnad og liten nytteverdi. I tillegg har vi økte
kostnader som infomert i punktene 3 og 7 over.
9. Jarle Hilton v/regionsstyret i Oslo og Viken Øst besøkte oss i kveldens møte og informerte
om hovedendringene vedr. overgangen fra ØIHK til Oslo og Viken Øst. Det er allerede
organisert turneringsserier for U9 og U10 og første samling for regionslaget U15 blir den 16.
oktober i Moss ishall. Kretsen ønsker at Stjernen Hockey stiller med en styrerepresentant, og
styret i UNG foreslår at dette blir en rekrutteringsoppgave for klubbens valgkomitè.
Møtet avsluttet,
MEC-7.10.19

