
 
 

 
 
Referat fra styremøte nummer 4 / 2020-2021 
  

Tid:  Mandag 20. april 2020, kl 18.00-21.20 

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad 

Til stede: Christoffer Johansen, Anne Eriksen, Anette Lorentzen, Martin Andersen, 
Christer Olsen og Roy Andersen. Ingen forfall. 

  

 
Saker som ble behandlet: 

  
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte  
Styret hadde på forhånd fått tilsendt referat fra styremøte nummer 3, 21. mars 2020. 
 
Vedtak: Protokollen ble godkjent. 
 
  

2. «Fredrikstaddysten» 
Ung har søkt kommunen om penger til gjennomføring av stort skogsløp til høsten. Tiltaket kan gi 
inntekter og kan styrke klubbens omdømme. Styret drøftet tiltaket – og stilte seg positiv til å 
iverksette dette. Målet er å samle 400 løpere til et løp høsten 2020, med løyper på 8 km for 
voksne og 3 km/1 km for barn. Pluss evt. stafettløype for lag. 

  
Vedtak: Det nedsettes en prosjektgruppe som starter arbeidet med innledende planlegging av: 
 

• Mulige datoer. 

• Praktisk gjennomføring. 

• Påmelding/tidtaking. 

• Løyper og merking av disse. 

• Markedsføring. 

• Sponsorer 

• Salg 
 
Styret henvender seg til disse med spørsmål om de kan sitte i gruppen: 
 
Lars Thomas Stene, Hilde Jordheim, Christoffer Johansen, Roy Andersen og en representant for 
Stjernen Aktiv. 

 
Roy følger opp og ber om første møte siste uke i april.  

  
3. Økonomi. 

 



3.1 Økonomi generelt: Styreleder ga en oppsummering av budsjett 2020 etter gjennomgang 
med Elisabeth Westmark. Det er noe usikkerhet rundt noen inntekter. I det store og det hele 
gir budsjettet en grei oversikt over hva vi kan vente av inntekter og hva vi må jobbe 
målbevisst for å skaffe. 

 
Vedtak/tiltak: 

o Martin lager skisse til sponsorpakker/brosjyre. Behandles på neste 
styremøte. 

o Christoffer sjekker og søker NIHF om midler til utstyr. Husk å sjekke frist. 
o Anne gjennomgår innbetalinger til vintercamp for å sikre disse inntektene. 

Sjekker påmeldingsliste med Magnus. 
 

3.2 Permitteringer: Enkelte trenere kan bli permittert som følge av coronasituasjonen. Roy og 
Christer følger opp dette. Det gjøres en gjennomgang av løpende, eksisterende treneravtaler, 
nå som klubben ansetter ny sportssjef. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 

3.3 Grasrotkampanje: Vi må den kommende sesongen jobbe aktivt med å øke antall 
grasrotmedlemmer. Dette gir gode og faste inntekter til klubben og til sportslig satsing. 
 
Vedtak/tiltak: 
 

a. Anette lager utkast til vervekampanje, oppstart til høsten. Snakke med Sverre Jarild. 
b. Sjekke fordelingen med Elite 60-40 favør. Anette/Roy. 
c. Velkomstbrosjyre: Grasrotandel må med. Anette. 

 
3.4 Festivaler: Det er all grunn til å tro at årets Glommafestival blir utsatt/avlyst. Dette rammer 

lagene/spillerne økonomisk. Styret ser om det er andre tiltak som kan erstatte dette 
 

3.5 LAM-midler (søknadsfrist 15. mai 2020). 
 
Vedtak: Martin skriver søknad til FRID. Husk frist 15.5. 

  
  

4. Lag 2020/2021 
Christer ga kort statusoppdatering. Juraj Sajben trolig inn som trener på U13 fra kommende 
sesong. Ingen andre vesentlige endringer siden sist. Aktuelle lag/lagledere er informert om 
endringer. 

  
Vedtak: Tatt til etterretning. 
  

5. Nettsider/nyhetsbrev/sosiale medier 
Styret ønsker å ruste opp og oppdatere nettsidene våre for å gjøre sidene mer aktuelle og rettet 
mot spørsmål/problemstillinger som spillere/foreldre måtte ha i hverdagen. 

 
Vedtak:  

• Christoffer og Christer oppdaterer siden "ishockeyskolen". Mer praktisk rettet. Husk 
påmeldingsskjema/-lenke. 

• Anette gjennomgår sidene og kommer med forslag til forbedringer mtp 
brukervennlighet for våre primærgrupper: Hva mangler av info? Hvordan er dagens 
informasjon organisert? Viktig å spørre lagledere hva de og foreldrene savner. 

• Laglederne må oppdatere spillerstaller og begynne å bruke sidene mer aktivt.  

• Fotografering av lag/spillere må skje ved skolestart. Oppdateringer av spillerstallsiden 
må være klar medio september. 



  
7. Corona-situasjonen/barmark/oppstart. 

Christer orienterte at lagene nå er i gang med trening i smågrupper og at alle følger 
restriksjonene fra myndighetene. Når ordinær barmarkstrening kan starte er ennå uklart. 
  

8. Hockeyskolen 
Vi har et uttalt mål om å ha hockeyskolen planlagt og alt på plass før juli, slik at alt er klart til 
oppstart i august/september. 
 
Dette er oppgaver som må løses før sommeren: 
 

• Sette pris. 

• Early birds – tilbud. 

• Påmeldingskjema og generell info til nye deltakere. Se også punkt 5. 

• Markedsføring må starte i juni/juli. Marius har filmet. Må redigeres ferdig. 

• Oppstart starten av september. 
  
Vedtak: Hockeyskoleutvalget samles til første møte i slutten av april/begynnelsen av mai. Vi 
ønsker følgende med: Anette Sjøvold, Aleksander Nilsen, Martin Berger, Anne Eriksen og 
Christer Olsen. 
 
Christer har ansvar for å innkalle og kjøre møter. Line overtar stafettpinnen når hun starter. 
  
  

9. Lagledere/utvidet medlemsmøte i mai 
 
Det blir nå ikke mulig å fysisk gjennomføre det utvidede medlemsmøtet i mai. Det gjør at vi har 
to muligheter: 
 

o Utsette møtet på ubestemt tid til høsten. 
o Gjennomføre dette digitalt. Se her: 

 
Styret drøftet videre fremgangsmåte for valg av lagledere. Formelt er det valgkomiteen og 
styret som innstiller – og årsmøtet som velger. Vanligvis er dette delegert til styret – og 
navnelisten er klar til utvidet medlemsmøte i mai. 
 
Styret drøftet dessuten et sårt behov for en lagledermanual, for å sikre at nye lagledere lett 
kan sette seg inn i oppgaver. 
 
Vedtak:  

 

• Utvidet medlemsmøte utsettes til høsten. Roy sender/legger ut info om medlemsmøte 
blir utsatt, men at 10. mai er frist for innsending av årsberetning. 

• Roy sender ut mail til alle lagledere som veien videre. 

• Martin lager utkast til lagledermanual i Stjernen. Får innspill fra lagledere fra U8 og opp 
(ulik manual for hvert årstrinn). Snakker med Lars Thomas om teknisk/digital løsning. 

 
  

10. Medlemskontingent og treningsavgift. 
Noen må ta jobben i KlubbAdmin med å gjennomgå ubetalte treningsavgifter for vår 2020, 
samt å sende ut faktura medlemskontingent for 2020. 
  
Vedtak:  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/hvordan-gjennomfore-digitalt-arsmote-i-praksis/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev%20fra%20Viken%20idrettskrets:%20Idrettsglede%20p%C3%A5%20vent%20-%20God%20p%C3%A5ske&utm_content=Nyhetsbrev%20fra%20Viken%20idrettskrets:%20Idrettsglede%20p%C3%A5%20vent%20-%20God%20p%C3%A5ske+96662¨


• Anne tar jobben med å sette seg inn i KlubbAdmin – og sørge for at purringer blir sendt 
ut til de som ikke har betalt for høst 2019 og bår 2020. Gjerne se lenger tilbake også 
Snakker med Magnus ved spørsmål. 

• Anne sender ut klubbkontingenten for 2020. Gjerne med følgebrev fra Roy. 

• Anne/Roy legger ut påmeldingsskjema i sosiale medier/nettsider for nye medlemmer 
og eksisterende medlemmer som har endret epost/kontaktinfo. 

  
11. Sport: 

1. Søknad skyterampe. Det er søkt om 230.000 kroner til skyteramper og 
tørrtreningsarealer.  

2. Mer istid i Moss/Halden fra høsten? Christer følger opp. 
3. Behov for felles treneseminar/oppstartsmøte: Planlegges i slutten av august. Gjerne en 

lørdag. Christoffer finner dato og holder av is, starter grovplanleggingen.  
4. Ansettelse sportssjef: Ansettelseskomiteen har enstemmig landet på Juraj Sajben som 

ny sportssjef. Han kommer fra sportssjefjobb i klubber som HC Lions, Vienna Capitals og 
andre klubber i Sveits og Slovakia. 
Vedtak: Styret støtter opp under forslaget. Sajben tilbys jobben. Roy og Christoffer 
forhandler om betingelser og konfererer med styret. 

  
12. Diverse: 

 
Ekstraordinært digitalt årsmøte FRID 4. mai 2020. 
Påmeldingsfrist 27.4.2020: Roy og Christoffer møter. 
    
Behov for slipekurs: Martin setter opp i september. 

 
 
 
 

 
Fredrikstad, 20.4.2020 

 
 
 
 
 
Roy F. Andersen  Christoffer Johansen   Anne Eriksen 
Styreleder   Nestleder    Styremedlem 
 
 
 
 
 
Anette Rud Lorentsen  Christer Olsen    Martin Andersen 
Styremedlem   Styremedlem    Varamedlem 

 
  

 


