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Åpning
Magnus Eker Christoffersen, leder i ung-styret ønsket velkommen til alle og foreslår dirigent,
protokollfører og to medlemer til å signere.
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Velge dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen
Dirigent: Teddy Madsen
Referent: Anders Gøsta Hansen
Til å undertegne protkollen ble foreslått:
Alf Petter Green
Merethe Andersen
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Forslagene ble vedtatt.
Godkjenne stemmeberettigede
Ca 50
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Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
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Godkjent
Behandle idrettslagets årsmelding
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent
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Behandle lagets årsregnskap
Regnskapet og valgt revisors beretning ble lagt frem for møtet og gjennomgått.
Kommentar til revisors beretning: Det heter Stjernen Hockey Fredrikstad, ikke Bredde. Nevnt fem
ganger
Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.
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Behandle innkomne forslag og saker
1. Lovkomiteen hadde sendt inn forslag om å justere dagens kriterier for tildeling av hedertegn.
Vedtak: Saken ble tilbakesendt for justeringer. Saken tas opp igjen på medlemsmøte i mai.
2. Jan G. Lund hadde sendt inn skriftlig forslag om å sette ned deltakeravgift hockeyskole til 200
kroner/sesong. Møtet drøftet dette.
Vedtak: Saken ble løftet videre til punkt 9: Budsjett.
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Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Det var ikke lagt frem forslag til endringer.
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Vedta idrettslagets budsjett for 2020
Hockeyskoleavgift: Forslag om å sette ned avgiften til ishockeyskolen til 200 kr pr. deltager, har påvirking
på budsjettet
Roy Freddy mener at årsmøtet ikke skal vedta pris på hockey skolen, men at dette må bestemmes av
styret.
Foreslår at det sendes til styret for vurdering med anmodning om å se på pris.
Alf Petter Green bemerket at tillitsvalgte rundt skolen er fortvilet med hensyn på deltagelse. Han føler at
noe må gjøres! I strategidokumentet ligger det et mål om 100 spillere.
Vi har i år hatt 69 påmeldte med cirka 40 barn i snitt per trening.
Truls Navestad støtter oppunder at styret må få tilitt til å bestemme helheten rundt Ishockeyskolen
Robert Sundt mener at det ikke er prisen som gjør at folk velger bort å melde på barn.
Roy Andersen foreslår at styret skal se på dette som en veiledning, men allikevel gjøre en totalvurdering
av hele hockeyskole konseptet inkusiv pris.
Vedtak: Møtet sluttet seg til dette.
Medlemskontingent: Det kommer spørsmål om vi har kontroll på antall medlemer og om alle får faktura
tilsendt. Det bekreftes av Magnus Eker Christoffersen at det har vi, og faktura vil bli sendt ut for 2020 i
løpet av kort tid.
Forslag fra salen om å øke kontigenten med 50 kr pr år. Forslaget fra styret om å beholde dagens nivå på
medlemskontigent vedtas enstemmig.
Vedtak: Kontingenten for 2020 beholdes til 400 kr for enkeltmedlemer og 600 for familemedlemmer.
Man er da medlem av både Stjernen Fredrikstad og Stjernen Fredrikstad Elite
Generelt om budsjettet:
Vedtak: Budsjett ble godkjent som fremlagt.
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Andre planer for kommende år
Påtroppende styreleder, Roy Andersen, orienterte om planer for kommende sesong.
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Valg:
Valgkomiteen la frem følgende forslag:
Styre:
Leder: Roy Freddy Andersen, NY – for 2 år
Nestleder: Christoffer Johansen, ikke på valg
Styremedlem: Christer Olsen, NY – for 1 år
Styremedlem: Anette Rud Lorentzen, NY – for 1 år
Styremedlem: Anne Eriksen, NY – for 1 år
Varamedlem: Martin Andersen, gjenvalg 1 år
Lovkomité
Leder: Teddy Madsen, gjenvalg 1 år
Medlem: Jan Georg Lund, gjenvalg 1 år
Medlem: Karita Henriksen, gjenvalg 1 år
Varamedlem: Erik Eliassen, gjenvalg 1 år
Vedtak: Valgkomiteens innstillinger ble enstemmig vedtatt.
Valgkomité:
Styrene i Stjernen Ung og Stjernen Elite innstilte på gjenvalg av sittende valgkomité:
Leder:
Trine-Lise Borge – 1 år
Medlem: Arild Bjørn Hansen – 1 år
Medlem: Tore Pedersen – 1 år
Varamedlem: Anders G. Hansen – 1 år
Vedtak: Styrenes innstilling til valgkomité ble enstemmig vedtatt.
Valg revisor
Revisorer for Stjernen Hockey Ung var uteglemt i valgkomiteens innstilling
Siste års revisorer ble foreslått og ble gjenvalgt:
Rolf Halvorsen, gjenvalg 1 år
Thomas Rosenquist, gjenvalg 1 år

Årsmøtet avsluttes med takk og blomster Magnus Eker Christoffersen, Erik Hermansen, Nina Ottersen,
Anette Sjøvold, som trer ut av styret.
Sted Stjernehallen 09.03.2020
Referent: Anders Gøsta Hansen
Underskrivere:

Alf Petter Green

Merete Andersen

