Referat medlemsmøte Stjernen Hockey Fredrikstad – Ung og Elite
Tid: Mandag 22. januar 2020, kl. 18.30
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad
Agenda:
1. Valg av ordstyrer /referent.
Ordstyrer: Svein Hansen
Referent: Line Holth
2. Sesongberetning Stjernen Hockey Fredrikstad Elite:
• A-lagets beretning.
• Statistikk sesongen 2019-2020 og tabeller/resultater/historikk.
Kommentar fra Jan G Lund: det er manglende føring av kampstatistikk på flere
spillere.
Merknad: Dette vil bli jobbet med av jubileumskomiteen og styret i Ung.
• WANG-beretning.
Enstemmig vedtatt.
3. Regnskap/budsjett for Stjernen Hockey Fredrikstad Elite:
• Sesongregnskap 2019-2020
• Sesongbudsjett for sesongen 2020-2021
God orientering om regnskap og budsjett. Det var spørsmål om hva eksterne
honorar er. Eks: dommerhonorar, kostnad ved bruk av fysioterapi, tannlege osv.
Samt medarbeidere som har sitt eget foretak og fakturerer for sitt arbeid i
Stjernen.
•

Regnskap for kafeteriadriften.
God orientering fra kafeteriadriften.
Enstemmig vedtatt.

4. Sesongberetning for Stjernen Hockey Fredrikstad (Ung):
• Alle organiserte lag fra U8-U21.

Kommentar fra Runar Helgesen:
2006 laget må redigere sin beretning. To spillere som henholdsvis sluttet ved
nyttår og etter sesong er ikke med i statistikken. Spillerne det gjelder er Lasse
Leon Fredriksen og Snorre Helgesen. Dette blir endret.
Kommentar fra Jan G Lund: Alle beretningene må inneha kampstatistikk.
Statistikken skal inn i historiebøkene.
Merknad : Styret i ung vil ta tak i dette slik at vi får riktig statistikk fra U8 til U21.
•
•
•
•
•

Ishockeyskolen.
lsaktivitet på dagtid.
Barneidrett.
Målvaktsberetning
Merknad: mangler signatur. Vil bli signert.
Sport U14-U21.
Merknad: Alle spillere som representerer Norge på de ulike alderstrinnene, vil fra
kommende sesong føres i sportslig beretning.
Enstemmig vedtatt.

5. Regnskap/budsjett for Stjernen Hockey Fredrikstad (Ung):
•

•
•

Sesongregnskap 2019-2020.
Kommentarer:
1.Klubben har et stort overskudd, det er spørsmål fra medlemmer om man kan gå
inn å støtte lagene, spesielt U18 og U21 som har store reisekostnader.
2. Hva gjør vi med spillere som spiller på flere alderstrinn ift egenadeler?
Merknad: Styret vil se på dette og komme med tilbakemelding til lagene.
Balanse pr. 30.4.2020 og 31.12.19.
Lagregnskap U8-U21 for sesongen 2019-2020.
Merknad: Banksaldo ved sesongslutt bør stå på hver lagsberetning.
Enstemmig vedtatt.

6. Valg av lagledere for sesongen 2020-2021.
Valgkomiteens innstilling er å finne i papirene under.
Ingen kommentarer.
Enstemmig vedtatt.
7. Kontrollkomiteens beretning for Stjernen Elite
Revisor og kontrollkomiteen beretning for Elite var utelatt under årsmøtet i mars.
Beretningene legges frem for medlemmene til orientering.
Ingen kommentarer.

Enstemmig vedtatt.
8. Innkomne forslag.
• Endring av vedtekter og statutter: Sesongregnskap / budsjett. Ny ordlyd.
§24 pkt. B – medlemsmøter.
Dagens ordlyd: «Styrene skal i fellesskap avholde medlemsmøter to ganger på høsten
og to ganger 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, regnskap og sesongbudsjett skal være tilgjengelig minst 8 – åtte –
dager før møtedato. Eventuelle nødvendige suppleringsvalg bestemt på Årsmøtet
gjøres i dette møtet.»
Foreslås endret til: «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.»
En stemme imot.
Forslag vedtatt.

•

Endring av vedtekter for STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD: §25 Utmerkelser:
Forslag til endring: 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 representer 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 styre i Stjernen Hockey ung.
Enstemmig vedtatt.

•

ÆRESMEDLEMSKAP: Forslag: ingen endringer.
Enstemmig vedtatt.

•

ÆRESPRIS: Forslag til endring; spillere må ha minimum 10 sesonger på A-lags nivå
for å kunne motta ærespris.
Enstemmig vedtatt.

•

LEDERE: Forslag ny tekst: Sentrale tillitsverv i minst 15 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.
Enstemmig vedtatt.

•

DRAKT I TAKET: Forslag ny tekst:
En spillerdrakt med navn og nummer kan tildeles en spiller med 400 kamper i Alaget, samt VM eller OL kamper. Draktnummeret «fredes» og drakten får sin plass
i taket gjennom en seremoni på en hjemmekamp.

•

Mange meninger rundt dette, forslag må forbedres og legges frem på neste
medlemsmøte. UTSETTES TIL NESTE MEDLEMSMØTE.
KLOKKE: Forslag ny tekst:
Tildeles spillere med 400 A-lags kamper.
Enstemmig vedtatt.

•

DIPLOM: Forslag om nytt punkt:
Kan tildeles aktive og/ administrative ledere med 20 år for klubben(e) , samt
andre som har bidratt for klubben på dugnad.
Enstemmig vedtatt.

9. Klubbinformasjon.
•
•

Stjernen Ung og Stjernen Elite informerer om sportslige planer for kommende
sesong.
Innspill/spørsmål fra medlemmene.

10. Innspill/spørsmål fra medlemmene.

