Klubbvedtekter for Stjernen Ung og Stjernen Elite
Disse klubbvedtektene er vedtatt av klubbens øverste organer og er en forlengelse av
klubbloven, som følger standardmalen til Norges Idrettsforbund (paragraf 1-22).
§23: Draktfarge.
Lagets draktfarger skal være med rød hovedfarge og hvit besetning på trøyene. Som
reservedrakt kan man bruke hvit trøye med rød besetning.
§24: Langtidsplan og medlemsmøter.
Punkt A – Langtidsplaner/Rød Tråd (RT)
Klubben skal til enhver tid ha en strategi- og handlingsplan, kalt Rød Tråd (RT) for minst tre
år frem i tid.
Styrene forvalter RT ut i fra de til en hver tid gjeldene rammebetingelser for klubbens drift
og skal foreslå justeringer av denne ved behov. Styrene er ansvarlig for å iverksette
revidering av RT i god tid før planperioden utløper.
Når styrene ønsker revidering av RT , skal dette behandles av klubbens årsmøte eller utvidet
medlemsmøte i mai. Dokumenter som skal behandles skal være klare for medlemmene en
uke før møtet avholdes.
Punkt B: Medlemsmøter
Styrene skal i fellesskap avholde medlemsmøte en gang på høsten og en gang på våren.
Styrene setter dagsorden for disse møtene, men det skal alltid være plass til generelle
spørsmål.
Møtedatoer for kommende sesong fastsettes på høsten, og i god tid før sesongens første
medlemsmøte. På medlemsmøtet som avholdes innen utgangen av mai måned, skal siste
sesong evalueres og behandles. Sesongrapporter og enkelt regnskap for lagene, og beretning
for klubbens sportslige drift, skal være tilgjengelig minst 8 – åtte – dager før møtedato.
Eventuelle nødvendige suppleringsvalg bestemt på Årsmøtet gjøres i dette møtet.

§25: Utmerkelser.
Et utvalg velges på Stjernen Hockey Fredrikstad Ung sitt årsmøte i mars. Det velges et utvalg
med ansvar for kontinuerlig å følge opp hvem som kan/skal tildeles æresbevisninger, etter
våre retningslinjer. Utvalget består av 5 personer: Leder – nestleder- 3 medlemmer.
Utvalget skal ha en bred aldersmessig sammensetning/ reflektere klubbens alder, fra 1960 til
d.d. I utvalget skal styrene i «Ung og Elite» være representert med hvert sitt medlem. Det er
deres oppgave å kommunisere utvalgets innstilling med sine respektive styrer og få mandat
for å delta på endelig beslutning. Det føres protokoll over vedtak om tildelinger.
Utvalget er underlagt styret i Stjernen Hockey ung.
Drakt i hallen
Æresbevisning i form av spillerdrakt med navn og nummer kan tildeles en spiller som har
spilt over 500 kamper på seniornivå for klubben og samtidig fortjener karakteristikken
profilert spiller på laget. Innstilling til slik heder gjøres av styret i Stjernen Hockey Elite for
Stjernen Hockey Fredrikstad til godkjennelse. Vedtaket kunngjøres på klubbens årsmøte.
Draktnummeret ”fredes” og drakt heises på plass under første hjemmekamp ved seriestart.
Klokke
Deles ut til spillere på seniornivå som passerer 400 seriekamper. Medlemmer som har aktiv
og/eller administrativ innsats i 25 år for klubben. Det er opp til styret å vurdere om den
tillitsvalgte på nivå fra vararepresentant til styret, gruppestyrer, ulønnede trenere, lagledere
og oppmenn har gjort en administrativ innsats.
Diplom
Kan tildeles aktive og/ administrative ledere med 20 år for klubben(e), samt andre som har
bidratt for klubben på dugnad.
Ærespris
Æresprisen er opprinnelig en pokal i miniatyr av en sølvpokal gitt av Fredrikstad kommune
ved åpningen av Stjernehallen 3. oktober 1970. Med vedtak i medlemsmøte 03.09.2010 ble
retningslinjene endret slik at ærespris består av en plakett i glass med Stjernen Hockey
Ærespris og klubbmerke. Det skal stå navn, dato og årstall på æresprisen. Pokalen fra 1970
skal stå på sentral plass i klubbens lokaler. Den enkelte vinner får sitt navn og årstall for
tildelingen gravert inn på pokalen. Det må være prestasjoner og innsats uten om det vanlige
som kvalifiserer til tildeling av Ærespris. En komite bestående av tre medlemmer oppnevnt
av styrene i de to klubbene, innstiller kandidater til ærespris.
Ærespris vurderes delt ut til:
a) Aktive:
• Norges og eller Seriemestere.
• Landslagsspillere fra klubben som har spilt en årrekke på
representasjonslag.
• Spillere med minimum 10 sesonger på seniornivå.

•

Spillere/spillende trenere som i en bestemt periode har vært
betydningsfulle for hockeyen i klubben.
Ledere:
• Personer som har hatt sentrale tillitsverv i over 15 år og/eller som
kombinasjon A-spiller har tilsvarende antall år.
• Kan tildeles medlemmer som over flere år har valgte styreverv i
klubben eller har representert klubben i verv i organisasjoner klubben
er knyttet til ( NIF/NIHF/VIK/FRID og lignende).
• Medlemmer som har innehatt styreledervervet i minst 2 år, samt
andre styreverv til sammen i 10 år kan vurderes til Ærespris.
Andre:
• Personer/firmaer som på kort/lang sikt via økonomisk deltagelse eller
på annen måte har vært betydelig for drift og utvikling av hockey i
Stjernen.
De personer som blir tildelt æresprisen skal ha friplass til kamper i Stjernehallen og
adgang til VIPrommet. Tildelingen skal skje i forbindelse med årsmøter, jubileer, Cityshow og lignende eller anledninger styret finner passende.
Det er styret i Stjernen Hockey Fredrikstad som fatter endelig vedtak om tildeling i
samråd med styret i Stjernen Hockey Fredrikstad Elite. Det bør være et mål at det
ikke går inflasjon i prisutdeling. Prisen bør ikke nødvendigvis deles ut årlig.
Æresmedlemskap
Æresmedlemskap består av diplom, klubbmerke med krans og en skriftlig begrunnelse for
tildelingen. Det er styret i Stjernen Hockey Fredrikstad som fatter vedtak om
æresmedlemskap. Medlemmer med over 20 års medlemskap har forslagsrett.
Æresmedlemskap tildeles til medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for klubben
gjennom flere årtier. Medlemmer som har hatt stor betydning for klubben og ishockeyens
utvikling gjennom arbeid i ungdomsavdelingen og/eller for A-laget. Spillere med minst 10 år
på A-lag og i tillegg oppgaver på administrativt plan i klubb/forbund. Lederskap og
representasjon på forbundsplan og i de fora det er naturlig for klubben å være representert
over lengre tid, bør vektlegges.
Det er naturlig at et æresmedlem utnevnes blant de som har mottatt æresprisen
(retningslinjene for æresprisen danner grunnlag for om det er gjort en innsats ut over dette).
Æresmedlem(ene) skal avbildes og plasseres strategisk i kontorgang eller VIP-rom.
Utdeling av æresmedlemskap skal skje således: På klubbens årsmøte eller jubileumsfest evt.
større arrangements hvor klubbens medlemmer har adgang. Æresmedlemskap kan også
deles ut ved en persons eget jubileumstilstelning (for eks. 50 - 60 - 70 - 75 år) dersom styret
finner at dette er det rette sted/tidspunkt for tildelingen. Æresmedlemmer er fritatt for
kontingent. Æresmedlemmet har tildelt plass til A-kamper (etter eget ønske) og adgang til
VIP-rommet. Æresmedlemmer skal få tilbud om å delta i arrangementer som klubben holder
uten kostnad for medlemmet. Damer skal kunne være med om det er naturlig som
eksempelvis ved City-show, bryggeriaften og sponsortreff (eksempelvis golfturnering).

Vedtektene er sist oppdatert etter utvidet medlemsmøte i juni 2020.

