
 
 

REFERAT 
Møtetype: Styremøte #9-2019/2020, Stjernen Hockey Fredrikstad 

Dato: 2.12.2019 

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 #8; referat godkjent, legges ut på hjemmesiden. 
2. Besøk fra WANG Toppidrett v/Tor Øyvind Ødegård(sportsjef) og Robin Adamsson(sportsjef 

hockey)  

• Status inntak neste sesong; Tor Øyvind informerte om bra tilbakemelding mht. 
innbydelse til åpen dag den 3. desember. Klubbens 04-spillere har alle mottatt 
innbydelse i tillegg til noen utvalgte spillere fra andre klubber.   

• Avklaring regler/retningslinjer for inntak. WANG forholder seg til friskolelova mht. 
inntak av nye elever. Søknadsfristen er på våren og inntak av elever kan ikke 
avgjøres/besluttes før søknadsfristen har utgått. Skolen må være tilgjengelig for hele 
landet/alle som fyller vilkårene for inntak til offentlig skole.  

• Avklaring mht. Stjernens rolle i samarbeidet med WANG. Tor Øyvind informerte om 
at det er kun WANG som organiserer, gjennomfører og beslutter inntaksprosessen. 
Stjernens rolle i samarbeidet er å tilby elevene klubbmedlemskap og lagtilhørighet. 
Stjernen skal også bidra med trenere til WANG-øktene og Stjernen skal tilby 
matordning i VIP-rommet ifbm. WANG-treninger i Stjernehallen. 

• Spiller-/foreldremøte på høsten. Det ble i dag enighet om at man heretter bør/skal 
gjennomføre et info-møte vedr. både WANG-Ung/WANG Toppidrett for de aktuelle 
årskullene på høsten like etter sesongoppstarten. 

3. Status strategiplan mht. klubbens framtidige sportsjefer. Et utvalg fra Ung og Elite har sett 
på muligheter til samarbeid mellom Elite/Ung mht. framtidige sportsjefer. Klubben skal 
gjennomføre evalueringsmøter etter nyttår med sportsjef/trenere for å starte planleggingen 
av neste sesong. Robin Adamsson har allerede nå signalisert at han ikke ønsker forlenget 
kontrakt som sportsjef i UNG(utløper etter denne sesongen).   

4. Status kalender/lagbilder; Anette purrer opp produksjonen av kalendere for 2020. 
5. Innkommet post; 

• Innbydelse fra NIHF vedr. ungdomslederseminar i Oslo den 18. januar. 

• 2 stk. søknader om reisestøtte fra U21-laget(Trondheim og Stavanger); begge ble i 
dag behandlet og innvilget. 

6. Info fra Jan G. 

• Jan stilte i kveldens møte og informerte om at status økonomi vedr. isaktivitet på 
dagtid. Vi har tidligere fått info om sesongens budsjett, og regnskapsstatus pr. nå er 
mer/mindre i balanse og ihht. budsjettet. Jan venter fortsatt svar på noen 
tilskuddssøknader for perioden etter nyttår. 

 

Møtet avsluttet, 
MEC-2.12.19 

 

 


