Hva

Styremøte Stjernen Ung

Møte nr

1

Tid:

Mandag 9. mars 2020, kl. 2115-2145

Til stede:

Christoffer Johansen, Martin Andersen, Anne Eriksen, Anette Rud Lorentsen, Christer
Olsen og Roy Andersen

Sak 1: Neste styremøte
Nyvalgt styreleder takket alle for at de har tatt på seg oppgaven. Alle ser frem til mulighetene og
jobben som ligger foran oss. Styret drøftet tid og sted for første ordinære møte.
Vedtak: Første ordinære styremøte finner sted på Litteraturhuset Fredrikstad, torsdag 11. mars, kl
19.00-21.00, sal: Thygesen, 2. etasje. Roy sender ut innkalling med agenda. Styret melder inn
eventuelle saker til behandling til Roy.
Sak 2: Trenerkabal og U16-situasjonen.
Styret drøftet kort trenerkabalen, uten å diskutere navn. En del av kabalen henger sammen med hva
som skjer med U16-laget, altså hvorvidt vi stiller lag i A-puljen neste år. Dette haster det med å få en
avklaring på. Det er også nærliggende at nyansatt sportssjef vil få noen trenerroller på lagene, men
ikke coache ved bortekamper.
Vedtak: Christer Olsen tar kontakt med Petter Salsten i NIHF for å få avklaring på U16-mulighetene
neste sesong. Videre snakker Christer med Comet for å få status der. Christer snakker også med
Salsten om hva som skjer med kamper/turneringer og forbundscuper fremover mtp. Coronasituasjon (se sak 4).
Sak 3: Ansettelse av ny sportssjef
Roy informerte at det er kommet inn 15 godt kvalifiserte trenere. Søknadsfristen er 20. mars. Planen
er å hente inn tre aktuelle kandidater til prøvetrening i slutten av mars. En liten arbeidsgruppe
starter jobben med å sile ut aktuelle kandidater i henhold til allerede utarbeidet kravspekk.
Vedtak: Det nedsettes en ansettelsesgruppe bestående av Roy Andersen, Christer Olsen og René
Hansen (elite). Disse gjør utvelgelse, innkaller inntil fire aktuelle kandidater til intervju og innstiller
kandidat overfor styret. Styret informeres om kandidater og status på styremøte 12.3 - og deretter
fortløpende og ved behov.

Sak 4: Coronoa-situasjonen.
Det er klar at både forbundscup U15 og U16 dessverre er avlyst. Hva som skjer videre med disse er
usikkert. Hvorvidt coronasituasjonen også får følger for Brynhild-cup og U9-turnering 28. mars er
usikkert. Inntil videre forsetter treninger og kamper på vanlig vis i Stjernehallen. Kommuneoverlegen
har gitt beskjed om at foreningslivet fortsetter som normalt.
Vedtak: Martin Andersen følger opp denne dialogen med forbundet og med lagene på Stjernen som
er berørt. Christer Olsen sjekker i sin samtale med Salsten hvem som er kontaktperson her. Martin
holder seg oppdatert på råd og pålegg fra kommuneoverlege i Fredrikstad, NIHF og nasjonale
helsemyndigheter.

Sak 5: Overføring av fullmakter, dokumenter og domener
Alt av papirer, domener og fullmakter må overføres nytt styre. Dette gjelder regnskap,
epostadresser, Klubbadmin (NIF), tilgang til epostserver og fordeling av epostadresser, samtlige
dokumenter og kontrakter som foreligger.
Vedtak:
Christoffer Johansen snakker med Magnus E. Christoffersen om dette. Alle relevante papirer og
tilganger må være overført denne uken. Christoffer og Roy avklarer videre fordeling.
Roy melder inn nytt styre i Altinn.
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