
 
 

  
Referat fra styremøte nummer 3 / 2020-2021 
  

Tid:  Torsdag 21. mars 2020, kl 10.00-14.20 

Sted: Litteraturhuset Fredrikstad 

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

  
Saker til behandling: 
  

  
1. Trenerkabal og sportssjef. 

Christer Olsen ga statusrapport på dette arbeidet. De fleste lagene og trenere er på plass. Det 
vil bli endringer på U18 og U21 kommende sesong. Videre går det mot et samarbeidslag 
mellom Stjernen og Grüner for neste års U16. Olsen følger dette opp med foreldre og Grüner. 
Ellers små endringer. 
 
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og ga Olsen fullmakt til å jobbe videre med 
planene. 
  
  

2. Lagledermøte 18.3 
Martin ga kort oppsummering fra dette møtet. Ingen vesentlige saker ble meldt inn. 
 
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning 
 
  

3. Hockeyskolen 2020/2021. 
Styret startet diskusjonen om hvordan vi planlegger og organiserer hockeyskolen fra høsten av. 
Blant annet: 

• Hvordan skal hockeyskolen se ut – hva skal det sportslige tilbudet være? 

• Markedsføring 

• Trenere/instruktører 

• Rekruttering 

• Samhandling med SFO-tilbud på dagtid. 

• Sponsorer/støttespillere. 
 

Vedtak: Styret ønsker at hockeyskolen starter opp allerede i slutten av august eller 
begynnelsen av september. Det er ønskelig med trening hver lørdag og annenhver onsdag. 
Dette sjekkes med isfordeler. Det er videre ønskelig å bruke viprommet til leksehjelp og evt 
enkel middag onsdag ettermiddag. De må jobbes med markedsføring og rekruttering gjennom 
hele sommeren, gjerne med videoer i sosiale medier. Planleggingen og opplegget må være 



klart før vi går i ferie. Christer innkaller hockeyskoleutvalget i mai og starter dette arbeidet. 
Han kjøper inn nødvendig utstyr. Viktig at foreldrene blir godt ivaretatt av verter når de 
kommer, med informasjonsmøter og hjelp til å lære hockeyutstyret å kjenne. A-laget kan bidra 
mer. Line Holth settes på oppgaven med hockeyskolen når hun starter. 
  

4. Barmarkstilbud denne våren. 
 

Coronasituasjonen gjør det svært vanskelig å planlegge. Trolig er vi ikke i gang med 
fellestreninger før i mai, i verste fall senere.  
 
Vedtak: Christer Olsen planlegger barmarksopplegget sammen med trenerne. 

  
7. Økonomi/signaturrett/prokura 

Styret gjennomgikk budsjettet og drøfter utgiftssiden og usikkerheten som kommer som følge 
av coronasituasjonen og den økonomiske nedgangen. Lønnsrammer for ny sportssjef ble også 
drøftet. 
 
Vedtak:  

• Roy, Anne, Martin og Elisabeth Westmark møtes for å gjennomgå detaljene i budsjettet for 
å kvalitetssikre at tallene er realistiske og hvilke tiltak som må settes inn for å sikre 
inntektssiden og holde kostnadene nede. 

• Styreleder har signaturrett på vegne av Stjernen Hockey Fredrikstad (Ung). 

• Styreleder har prokura. 
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