
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #10-2019/2020, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 13.1.2020 

Innkalte: Hele styret for sesongen 2019/2020. 

Meldt forfall: Ingen 

Møteleder/referent: Magnus Eker Christoffersen 

Klokka: 18:00-21:00 

1. Gjennomgang av referat fra møte #9; referat godkjent, legges ut på hjemmesiden. 
2. Status stillingsannonser 

• Merkantil stilling/daglig leder; Anders Åsle gir UNG-styret statusrapport i eget 
arbeidsmøte den 20. januar. 

• Sportsjef U8-U21, etter samtaler med Elite vurderes det nå at UNG søker etter 
sportsjef mht. en stilling som omfatter all sportslig aktivitet i UNG. 

• Sportsjef WANG; Robin A. har denne sesongen utført rollen som sportsjef WANG 
som en midlertidig løsning. Det er ennå ikke avklart hvordan dette blir løst neste 
sesong. 

3. Status trenere 2020/2021; U16/U18/U21; vi starter ila. januar en evalueringsrunde med 
dagens trenere ved de aktuelle lagene. Den evalueringen vil danne grunnlag for 
planleggingen av neste sesongs trenersammensetning. 

4. Søknad reisestøtte U18; det er søkt om støtte til 2 reiser(Stavanger 1.-3. november og 
Trondheim 30. nov.-1.des.). Vedtak: Begge søknader innvilges. MEC gir beskjed til EW om 
overføring til lagkonto iht. klubbens rutiner. 

5. Status ishockeyskolen 

• Stjernen Hockey er 60 år i 2020, og i den anledning foreslår styret at ishockeyskolens 
påmeldingsavgift reduseres til kr. 600,- og at hele påmeldingsavgiften skal «doneres» 
til Falcofondet og Hockey for livet(tidl. Hockey for kreft) med kr. 300,- til hver.  

• Styret ønsker at ishockeyskolen f.o.m. neste sesong endrer oppstart til den 2. 
lørdagen i september(helgen etter U15-cupen). 

• Ishockeyskoleutvalget må oppdateres på klubbens hjemmeside(MEC). 
6. Barneidrettens dag; klubbens U9-lag har de senere årene stilt opp på dette arrangementet i 

Østfoldhallen(en gang høsten/en gang på våren). Stjernen Hockey er i dag påmeldt og 
Christoffer/Martin informerer lagleder ved U9-laget. 

7. Status keepertrenere; klubben har de 4 siste sesongene hatt avtale med Andreas Micka som 
hovedtrener for klubbens keepere. Denne sesongen har i tillegg til Andreas også Pål Grotnes 
blitt engasjert som keepertrener. Andreas har gitt beskjed om at han ikke ønsker å inngå 
avtale for en ny periode. Klubben har derfor videreført dialogen med Pål Grotnes om rollen 
som neste sesongs keepertrener for klubben.  

8. Vinterferiecamp uke 8 ble i dag besluttet gjennomført med mer/mindre samme modell som 
ved høstferiecampen, men med følgende endringer: 

• Pris; kr. 1.000,- 

• Søskenrabatt iht. klubbens tidligere rutiner(1/2 pris f.o.m. søsken nr. 2) 

• Prisreduksjon for voksenhjelp-bidrag. 

• Forsøke å avtale en åpen A-lagsgarderobe for alle deltakerne ved torsdagskampen. 
9. Ungdomslederseminar lørdag 18. januar med følgende agenda; 

• Skal vi flytte grensen for barneidrett fra U13 og ned til U12? 

• Erfaringer så langt med Speed Hockey, hybrid bytt og banestørrelse i barneidretten 

• Sesongplan inkludert antall kamper pr. årskull 

• Informasjon om revidert Trenerstige 

• Informasjon om ny struktur – inndeling i 6 regioner 

• Åpen post 

MEC stiller på vegne av Stjernen UNG. 



10. Trenerseminar; SHL-trener Torgny Bendelin i Stjernehallen 17.-18. januar; På kort varsel får 
vi besøk av den erfarne treneren. Robin Adamsson kaller inn alle trenerne via laglederne. 

11. Diverse/eventuelt; 

• En av våre faste dommere ved barneidretten Lucas W. har gitt klubben beskjed om 
at han skal flytte utenlands i starten av januar. 

• Status lagbilder er at Anette har purret opp fotograf. Kalender må være klar til 
utlevering lag/spillere ila. januar(Anette).  

 

Møtet avsluttet, 
MEC-13.1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


