
 

 
 
 
 
Dagsorden/saksliste for årsmøtet i Stjernen Hockey Fredrikstad den 19. mars 2018. 
 
1. Åpning av årsmøtet i Stjernen Hockey Fredrikstad(Stjernen UNG). 
 
2. Valg av dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  
 
3. Godkjenning av de stemmeberettigede. 
 
4. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden. 
 
5. Behandle idrettslagets årsberetning. 
 
6. Behandle idrettslagets regnskap for 2017. 
 
7. Behandle innkomne forslag og saker; 
 a. Forslag 1; forslagsstiller Lovkomiteen 
 b. Forslag 2; forslagsstiller Jan G. Lund  
 c. Forslag 3; forslagsstiller Jan G. Lund  

d. Andre forslag 
 
8. Fastsette medlemskontingent. 
 
9. Gi fullmakt til styret i UNG om fastsetting av treningsavgifter. 
 
10. Vedta idrettslagets budsjett for 2018. 
 
11. Valg 
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Saksnr. 5 
 
Årsberetning fra styret i Stjernen Hockey Fredrikstad(Stjernen UNG) 2017 
 
Følgende styre ble valgt under årsmøtet 20. mars 2017: 
 
Styreleder:  Magnus Eker Christoffersen 
Nestleder:  Roy Freddy Andersen 
Medlemmer: Robert Sundt 
  Anette Sjøvold 
  Heidi Heier 
  Jon-Magnus Thorbjørnsen 
 
 
Styrets arbeid  
Det sittende styret i Stjernen UNG har siden årsmøtet 20.3.2017 og fram til 31.12 2017 
avholdt 7 styremøter. Ved årsmøtet 20.3.2017 ble det besluttet at antall styremedlemmer 
skulle reduseres til 6 medlemmer totalt.  
Ved de to første styremøtene var fokus hovedsakelig rettet mot 2 prosesser. Den ene var 
søknadsprosessen vedr. U20-coach/trenerkoordinator/sportsjef og den andre var 
ferdigstillelsen av klubbens styringsdokument Rød Tråd. Det forrige styret hadde allerede 
besluttet at klubben ikke ønsket avtaleforlengelse med daværende coach/sportssjef. I tillegg 
hadde styret en kommunikasjon gående med årskullene 2005 og 2004 hvorvidt lagene 
burde/skulle slås sammen.  
Ved vårt andre møte ble det besluttet at vi skulle melde på all lagene til forbundsserien 
bortsett fra 2002-årskullet(U16), med den begrunnelsen at 2002-laget hadde for få spillere. 
I det samme styremøtet informerte nestleder Roy Freddy Andersen at han trakk seg fra sitt 
styreverv. Etter det tidspunkt har styret fortsatt sitt arbeid med resterende 5 medlemmer 
uten nestleder.  
 
Den 29. mai ble det avholdt utvidet medlemsmøte med behandling av lagenes 
sesongberetninger og regnskap, komiteenes beretninger og utvalgenes beretninger.  
I tillegg ble laglederne for neste sesong valgt. Ved behandling av innkomne forslag ble det 
gjort noen fullføringer og endringer til Rød Tråd. Det forelå også revideringsforslag til 
retningslinjer for klubbens utmerkelser og noen revideringer av eksisterende vedlegg til 
loven. Alle innkomne forslag og saker ble godkjent av det utvidede medlemsmøtet. 
 
Styret har fortsatt utviklingen av klubbens sportslige satsning. Vi har i denne perioden ansatt 
Robin Adamsson i den kombinerte rollen som U20-coach og framtidig sportsjef. I tillegg har 
vi for første gang i klubbens historie ansatt en fysioterapeut med ansvar for klubbens «off-
ice» treninger. Han heter Snorri Sigurbjørnsson, og kombinasjonen av disse ansettelsene har 
allerede gitt resultater. Styret ser nå en bra kontinuitet i det sportslige arbeidet, og vi har 
besluttet å forlenge arbeidsavtalene med både Robin og Snorri. 
 
Økonomien har også dette året vært stabil, og regnskapet viser at resultatet er stort sett i 
tråd med det vedtatte budsjettet. Regnskapet viser dog et bedre resultat en budsjettert, og 
styret har således fulgt planen om å styrke likviditeten for å kunne realisere satsningsmålene 
vedtatt i Rød Tråd. Styret er bevisste på at de framtidige kostnadene vil øke med behovet for 
å utvide trenerapparatet og den daglige administrasjonen i klubben. 
Vi vil her punktvis gjennomgå noen av hovedpunktene i 2017: 



Forbundstinget 
Forbundstinget ble avholdt i Fredrikstad den 17.-18. juni 2017, og Stjernen UNG var 
representert ved Jan G. Lund, Heidi Heier og Magnus Eker Christoffersen.  
 
Ishockeyskolen 
Styret har planlagt og gjennomført den årlige Ishockeyskolen, som hadde oppstart den 
15.10.2017 for høstsesongen. Det var 104 registrerte deltakere/barn pr. 31.12.2017. Alle 
klubbens trenere har bidratt noen ganger hver i løpet av året, og det samme har noen av A-
lagsspillerne. Vi har i år vært mer aktive med både å formidle kontakt og å være behjelpelige 
med overgangen fra hockeyskolen til aldersbestemte lag. Hockeyskolen har høsten 2017 
gjort noen fundamentale endring ved gjennomføringen av isøktene. De viktigste endringene 
var at foreldre ikke lenger har tilgang til isen, endring av anbefalt alder og økning av antall 
organiserte trenere på is.  
I tillegg har vi strammet inn tilgangen til spillerboksen, som i utgangspunktet kun skal være 
til trenerne og støtteapparatet, og vi har i tråd med NIHFs retningslinjer fjernet hjelpemidler 
fra isen. Vi har også vært mer synlige/tilstede ved inngangen av hallen, og da spesielt de 
første gangene etter oppstarten i oktober. Alle disse tiltakene har fungert meget bra og vi 
har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldre og trenere/ledere fra øvrige lag i 
klubben.  
 
Trener- og lagledermøter 
Det har vært avholdt regelmessige møter for trenerne og laglederne. Styret mener dette er 
viktig for å utvikle både den sportslige og sosial aktiviteten i lagene. Laglederne har med sin 
innsats også i 2017 gjort en viktig jobb for klubben, og vi ønsker å formidle en stor takk for 
den jobben de har gjort og gjør. 
 
Lagfotografering/kalendere 
Høsten 2017 ble samtlige lag i Stjernen fotografert, det samme ble alle enkeltspillerne. 
Lagbildene ble brukt til klubbens viktige kalenderdugnad for Stjernen UNG 2018, der alle 
UNG-lagene er representert. 
 
Treningscamper 
UNG har arrangert både sommercamp og høstcamp med ca. 50 deltakere på hver camp. 
Arrangementene har vi gjennomført med en kombinasjon av egne trenerkrefter og med 
hjelp fra U20-spillerne. Campene har vært vellykkede og varierte. Vi har notert en liten 
nedgang i antall påmeldte sammenlignet med 2016.  
 
Ungdomsråd 
Noen representanter fra styret har gjennomført to ungdomsrådmøter med 
spillernes/lagenes representanter. På rådets møte våren 2017 ble det tatt opp noen 
generelle utbedringer av garderobene. Dette ble utbedret av kommunen i løpet av 
sommeren. Det har også vært avholdt et møte i løpet av høsten 2017. 
 
Åpenhet 
Styret i Stjernen UNG ønsker fortsatt åpenhet rundt vårt styrearbeid og vi legger ut alle 
styremøteprotokoller på våre hjemmesider så snart de er godkjente.   
 
 
 
 



Rød Tråd 
Dette året har vært starten for styringsdokumentet Rød Tråd. Vi har allerede erfart at Rød 
Tråd er og blir et viktig og nyttig verktøy for klubben i årene framover. Rød Tråd ligger lett 
tilgjengelig på hjemmesidene slik at alle i klubben har tilgang til styringsdokumentet. 
 
Medlemskontigent og treningsavgifter 
Styret har konkludert med at vi skal opprette et eget utvalg med ansvar for klubbens 
kontigenter og avgifter. Klubben benytter nå Norges Idrettsforbunds egne portaler 
MinIdrett/KlubbAdmin/SportsAdmin. Selv om det i år har oppstått noen problemer med 
dette systemet ønsker klubben å beholde løsningen. Styret anser at et eget utvalg som kun 
skal jobbe med dette vil bidra til bedre oversikt og mindre avvik. 
 
Arena Fredrikstad 
Klubben har etablert en egen styringsgruppe der også Stjernen UNG er representert. 
Det er ennå tidlig i planprosessen, men vi er i gang med behovsanalyser og gjennomgang av 
foreløpige planløsninger for plan 1/hovedplanet. Det er løsningene på plan 1 som blir 
hovedfokus for UNG, fordi vi mest sannsynlig blir den største brukergruppen mht. aktiviteten 
på isflatene og i garderobearealet. 
 
Medlemsmøter 
Det er blitt avholdt to medlemsmøter høsten 2017, i henhold til klubbens lov/vedlegg til 
loven. Det første møtet ble avholdt 11. september og det andre den 6. november. Referat 
fra begge møtene ligger tilgjengelig på hjemmesiden. Pr. 31.12.17 hadde klubben 645 
registrerte medlemmer. 
 
Den sportslige situasjonen 
Oppsummert har Stjernen Ung hatt 186 aktive spillere høsten 2017. I tillegg kommer 104 
deltakere på hockeyskolen. Pr. 31.12.2017 er sesongen fortsatt i full gang, som betyr at alle 
sesongberetninger fra lagene og rapporter om den sportslige situasjonen vil bli behandlet 
ved utvidet medlemsmøte i mai 2018. 
 
Følgende rapporter og beretninger legges frem i mai 2018: 
 

 Rapport/beretning fra de 10 lagene i UNG 

 Rapport/beretning fra ishockeyskoleutvalget 

 Rapport/beretning fra sportsutvalget 

 Rapport/beretning fra æresprisutvalget 

 Rapport/beretning fra lovkomiteen 

 Beretning fra utdanningskomiteen 

 Rapport/beretning fra valgkomiteen 

 Rapport/beretning fra kafeteriautvalget 

 Rapport/beretning fra dommeransvarlig 

 Rapport/beretning fra isaktivitet på dagtid 
 
 
 
 
 
 



Styret i Stjernen Ung vil med dette takke alle i klubben for en fantastisk innsats i 2017. Det 
har vært lagt ned et stort arbeid i og rundt lagene i klubben. Vi mener at Stjernen UNG har 
kommet styrket ut av dette året, og vi ser positivt på både den nærmeste framtiden og på 
tiden fram mot Arena Fredrikstad. 
 
 
Fredrikstad 12.3. 2018 
 
Styret i Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen UNG). 
 
 

--------------- 
 
 
Saksnr. 6 
 

STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD(STJERNEN UNG) 

Resultatregnskap 2017       

  31.12.17   31.12.16 

    
 

  

Salgsinntekter -3 267 013 
 

-3 220 562 

DRIFTSINNTEKTER -3 267 013 
 

-3 220 562 

  
  

  

Varekostnad            738 002  
 

777 174 

Annen driftskostnad         1 882 986  
 

2 043 522 

Lønnskostnader            440 124  
 

203 225 

SUM DRIFTSKOSTNADER         3 061 112  
 

3 023 921 

  
  

  

DRIFTSRESULTAT -205 901 
 

-196 641 

  
  

  

Finansinntekter og finanskostnader: 
  

  

Renteinntekt -1 440 
 

-953 

SUM FINANSINNTEKTER -1 440 
 

-953 

  
  

  

Rentekostnader                       -    
 

52 

SUM FINANSKOSTNADER                       -    
 

52 

  
  

  

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -207 341 
 

-197 542 

  
  

  

ÅRSRESULTAT -207 341   -197 542 
 
 

--------------- 
 
 
 
 
 
 



STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD(STJERNEN UNG)     

Balanse 2017 31.12.17   31.12.16 
Navn 31.12.2013 

 
31.12.2013 

Investeringer i aksjer og andeler                                      1,00  
 

                                    1,00  

Sum anleggsmidler                                      1,00                                         1,00  

  
  

  

Kundefordringer                            15 950,00                                78 800,72  

Andre kortsiktige fordringer                              5 000,00  
 

                                          -    

Mellomregning Stjernen Hockey Elite                                          -    
 

                                          -    

Sum fordringer                            20 950,00  
 

                         78 800,72  

  
  

  

Veksel kafeteria                            12 000,00  
 

                          12 000,00  

Bank 1000 08 77714                          173 922,82  
 

                       336 710,47  

Bank 1000 12 88151                       1 247 935,87  
 

                       764 219,66  

Bank 1000 12 88232                            34 140,71  
 

                          44 858,95  

Bank 1000 13 20969                            83 693,41  
 

                          41 850,52  

Bank 1503 06 14264 Glommafestivalen                            29 714,14  
 

                            5 098,51  

Bank 1644.20.54839 medlem                            90 708,69  
 

                          89 758,69  

Bank 1000.12.45460 Kafeteria                          201 741,03  
 

                       215 696,55  

Anders Helgensens Minnefond                            48 303,49  
 

                          48 039,27  

Skattetrekk                            20 997,06  
 

                          22 085,09  

Sum kontanter og bankinnskudd                      1 943 157,22  
 

                    1 580 317,71  

  
  

  

Sum omløpsmidler                      1 964 107,22  
 

                    1 659 118,43  

  
  

  

SUM EIENDELER                      1 964 108,22  
 

                    1 659 119,43  

  
  

  

Annen egenkapital                      -1 465 840,98                         -1 258 499,85  

Sum egenkapital            -1 465 840,98                -1 258 499,85  
  

  
  

Leverandørgjeld                        -112 279,16  
 

                      -153 421,38  

Sum leverandørgjeld                        -112 279,16  
 

                      -153 421,38  

  
  

  

Skattetrekk                           -20 708,00  
 

                        -16 133,00  

Andre trekk                        -201 225,49  
 

                      -173 109,28  

Anders Helgesens Minnefond                           -48 303,49  
 

                        -48 039,27  

Påløpte kostn og forskuddssbet. Innskudd                        -100 774,50  
 

  

Påløpt arbeidsgiveravgift                           -14 976,60  
 

                          -9 916,65  

Sum annen kortsiktig gjeld                        -385 988,08  
 

                      -247 198,20  

  
  

  

Sum kortsiktig gjeld                        -498 267,24  
 

                      -400 619,58  

  
  

  

SUM GJELD                        -498 267,24  
 

                      -400 619,58  

  
  

  

SUM GJELD OG EGENKAPITAL            -1 964 108,22                -1 659 119,43  
 
 

--------------- 
 



Saksnr. 7a; forslag 1  
Forslagsstiller: Lovkomiteen, mottatt 8.2.2018 
 
 
FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STJERNEN HOCKEY UNG/STJERNEN HOCKEY ELITE 
Under pkt. Årsmøtet med underpunkt Valg legges inn ny tekst således. 
”Det velges en Lovkomité bestående av leder, to medlemmer og en varakvinne/mann.” 
Begrunnelse: 
I NIFs lov fremkommer ikke krav om at Lovkomité skal velges, ved siste justering av klubbens 
lover falt pkt. om Lovkomité ut. Klubben har i alle år valgt Lovkomité på årsmøtet .  
 Nytt pkt. redigeres inn av Lovkomiteen. 
For forslagsstiller Lovkomiteen 
Teddy Madsen, leder. 
 
 

--------------- 
 
 
Saksnr. 7b; forslag 2  
Forslagsstiller: Jan G., mottatt 19.2.2018 
 
Prosjekt «INDIVIDUELL SPILLERUTVIKLING» 
Knyttet opp mot - Rød Tråd dok.  side 8 avsnitt 2 fra «U 16 nivå ha fokus på INDIVIDUELL 
SPILLERUTVIKLING  og  dok. SPIRE – mål «fostre egne spillere»  
ALLE som vil skal få tilbud til å delta i prosjektet.  
Prosjektet har en langsiktighet i seg og har perspektivet at spillerne først i 20 -22 års alderen, 
er modne A-spillere.  Men klart vil unntak finnes.  
Det skal i tidlig alder forklares hva som KREVES for å spille fast i A-laget. Også for 
foreldrene!! Dette må «klubben» gjøre en mal på. Vi skal jo ha færre innkjøpte spillere. 
KRAVENE ER:(som skal utvikles over tid)  
*Svært god «basiskapasitet»(styrke/utholdenhet/speed/spenst osv.) helårstrenes for 
nødvendig  kapasitetsutvikling.  
*Svært god skøyteteknikk/speed!!! 
*Kølle/puckbehandling – pasningslevering og mottak - samt finter og dragninger (myke 
håndledd) 
«Spillet med puck - hvordan leser jeg spillet – valg når jeg har pucken og når medspiller har 
den. 
*Spillet uten puck – alle valg når motstander har pucken(som enkeltspiller/med 
medspillerne) 
«Treningsvillighet: Delta både på klubb-organisert og i tillegg egentrening etter avtale/egen  
initiativ  
*Positiv adferd i alle sammenheng – på og utenfor banen – med og motspillere, ledere, 
dommere, foreldre.  
MENTORER: Prosjektet tilbyr spillere «sin mentor»( en mentor kan ha flere spillere) 
Mentor skal i samarbeid med spilleren, i fellesskap fastsette ståsted og utvikling mål – både 
korte og langsiktige. ( se ovennevnte utviklings-områder) Mentor skal så ofte som mulig, se 
hjemmekamper og  ha oppfølings-samtaler med spilleren ( omfang etter avtale) .  
Mentor skal selvfølgelig ha god kontakt med – det enkelte lags trenere.   



I utganspunktet benyttes mentorer som har erfaring som spillere – keepere – backer – 
løpere mot tilsvarende spillere.  Om spillere ønsker en spesiell mentor, kan en være åpen for 
dette.   
Så lang det går, bør foreldre IKKE være Mentor(om de har barn i prosjektalder), men unntak 
kan aksepteres.     
MENTORENE: 
Honoreres med ett beløp som er innenfor NIF sine regler for skattefrie utbetalinger ! 
(tilpasset omfanget for den enkelte)  
Dette dekkes i samarbeid mellom SPIRE-prosjektet i ELITE regi og gjennom UNG sitt budsjett.  
 
Prosjektet bør ha en administrativ leder(utenom alle andre som har oppgaver), som følger 
mentorene og er deres kontakt. Han rapporterer både til styrene / felles SU for Elite og Ung.    
Forslagstiller Jan G. Lund, 20.02.2018.    
 
 

--------------- 
 
 
Saksnr. 7c; forslag 3  
Forslagsstiller: Jan G., mottatt 22.2.2018 
 
SPORTSUTVALG omtalt i RØD TRÅD. 
Ref. siden 6. * punkt 2.   – Står ikke noen om at disse opprettes i det enkelte styre(presiserer 
at de ikke skal oppnevnes på noe årsmøte/medlemsmøte) Kan i dokumentet få en 
betegnelse, eks  SUE (elite)  og SUU ( ung) 
I * punkt  3  Felles sportsutvalg (SU) – representanter fra Elite og Ung ….  
…. bistå klubben(e i flertall) med kontrollfunksjon av den sportslige aktiviteten …….  Blir ikke 
det «at styrene setter seg selv til å kontrollere egne vedtak.  
Bør avklare SU sin oppgave – og skrive om teksten!?   

 MIDT på samme side (6) avsnitt SPORTSUTVALG(SU).  

Noe av det samme som over: PS Alt om sportsutvalg bør stå samla.  
Eks. *punkt 2 -……… egenutviklede  spillere  - hører ikke hjemme under sportsutvalg.  
 
*punkt 4 Dersom…. NB: Må byttes med NÅR – fordi spillerkjøp skjer alltid.  
Og: siste avsnitt – strykes. Skjer ikke/ er ikke praktisk løsning, at en holder felles 
sportsutvalgsmøte når spillerkjøp skal foretas.  
 
LOV-utvalg bør foreslå ny tekst- der det er nødvendig.   

 --- 
Merknader til Rød Tråd forøvrig.  
Side 5 ORGANISASJONSPLAN: avsnitt 1., linje 3. ……. vårT ungdomsARBEID  (ikke 
ungdomsavdeling – for det har vi ikke lenger).  
Siste avsnitt *punkt Årsmøte……..   velger styret  samt utvalg ifølge NIFS lov – samt etter 
egne bestemmelser for Stjernen ung og Stjernen Elite. 
Lagleder for de respektive lagene i Ung - kan velges på medlemsmøte i mai( ved 
sesongstart/avslutning).   Her kan også andre utvalg velges (ikke lovbestemte)  
Tillegg under org.  
RØD TRÅD skal stå alltid på årsmøte i mars. Kan eventuelt stå som en «felles-sak» for 
Ung/Elite, der det passer i møtet.  



Se over for dok. side 6. og videre siden *punkt 1 og 2  endring/justering / bruk av SU her blir 
«hummer og kanari» også under *punkt 3 og 4 Har SU (felles sportsutvalg) fått oppgaver 
som ikke er gjennomførbare i praksis – må omskrives og rettes (flere rare ordbruk). 
Side 7. 
Også her er SU(felles sportsutvalg) benyttet i 4*punkter, og  tildelt forskjellig 
arbeidsoppgaver. Her må en igjen se på hensikten og juster teksten.  
 SPILLEFILOSOFI OG OVERORDNET SPORTSPLAN  også side 7g – på siden 8  forsetter mere 
om samme tema. – linje 1 vi snakker vel om A-lagets Elite- div. Her er det også flere «mål» 
som det er sagt noe om flere ganger. ( kan absolutt strykes/justeres inn).  
Videre. Sidene 8 og 9 – punktene 1 - 2 OK og 3.  ….. basisferdigheter. Det bør tydeliggjøres, 
hvilken type basisferdigheter. ISHOCKYTEKNISKE - eller generell BASIS(trenes off ice – se 
punkt 8) 
 
Under punkt 4 – kommer begrepet Sportssjef/SU /sportslig ansvarlig og videre Klubbens 
sportssjef/sportslig ansvarlig også.    
Forslagstiller Jan G. Lund, 22.02.2018.        
 
 

--------------- 
 
Saksnr. 10 
 

STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD(Stjernen UNG)  

BUDSJETT REGNSKAPSÅRET 2018 

Konto Benevning Beløp 

3110 Sponsorinntekter -300 000 

3111 Salgsinntekter  kafeteriaen  -1 200 000 

3115 Salgsinntekter GF 0 

3117 Salg av produkter(bonusguide/kalender osv.) -150 000 

3120 Salg utstyr til lagene -100 000 

3125 Inntekter styrkerom 0 

3440 Offentlige tilskudd mva -225 000 

3450 Tilskudd fra NIHF -30 000 

3451 Andre offentlige tilskudd 0 

3600 Inntekter sommer/høst/vinter-camper -100 000 

3601 Diverse inntekter, Grasrotandel osv. -250 000 

3605 Medlemskontingent -100 000 

3610 Treningsavgifter -600 000 

3613 Egenandel isakt på dagtid 0 

3616 Egenandel ishockeyskolen -80 000 

3670 Diverse dugnader -25 000 

3690 LAM-midler -100 000 

3900 Andre driftsrelaterte inntekter -50 000 

  Sum inntekter -3 310 000  
  

 
  

4111 Varekjøp dugnader 10 000 

4112 Varekjøp kafeteria 850 000 

4115 Varekjøp Glommafestivalen 0 

  Sum varekjøp 860 000  
  

 
  



5400 Lønnskostnader inkl avgifter(se konto 6750) 650 000 

  Sum lønnskostnader 650 000 
  

 
  

6300 Leie lokaler 120 000 

6321 Baneleie kamper 70 000 

6323 Andre leiekostnader - sommertrening/fys 80 000 

6324 Leie klubbrom 40 000 

6430 Leie andre kontormaskiner 15 000 

6520 Drakter og lagsutstyr (trenere) 10 000 

6521 Utstyr keepere 40 000 

6522 Driftsmateriell slipemaskin etc 15 000 

6523 Klubbutstyr faner, vimpler, pins, pucker etc 25 000 

6525 Utstyr dommere 30 000 

6540 Inventar 10 000 

6550 Driftsmateriell   10 000 

6560 Rekvisita 2 000 

6750 Trenerkostnader 450 000 

6800 Kontorrekvisita 5 000 

6860 Møter kurs etc 20 000 

6861 Kurs trenere og ledere 20 000 

6863 Kurs, utdanning dommere 20 000 

7025 Wanggarderobe osv. 20 000 

7050 Styrkerom 20 000 

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 15 000 

7125 Arrangement internt 20 000 

7180 Reisekostnader 50 000 

7190 Busstøtte uforutsett 50 000 

7191 NM-sluttspill 30 000 

7200 Kostnader lagene i UNG 120 000 

7201 Kostnader aktivitet på dagtid 10 000 

7202 Kostnader ishockeyskole 60 000 

7203 Glommafestivalen div kostnader 0 

7260 Overføring lagene 20 000 

7281 Kostnader sommer/høst/vinter-camper 75 000 

7410 Lagavgifter NIHF 70 000 

7411 Overgangsgebyr 25 000 

7412 Kontingent ØIHK 30 000 

7413 Dommeravgifter 10 000 

7414 Lisens dommere 5 000 

7430 Gaver 20 000 

7600 Lisensavgifter og royalties 40 000 

7770 Bank og kortgebyrer 5 000 

7790 Div kostnader 25 000 

  Sum andre kostnader 1 702 000  

  Sum kostnader totalt 3 212 000  
  

 
  

8050 Annen renteinntekt -1 500 

8140 Rentekostnader 500 

  Sum finans -1 000  
  

 
  

  BUDSJETTERT RESULTAT -99 000  


