
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 15, 2020-2021, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 1. mars 2021, kl 18.00-20.00 
Sted:          På Teams 
Til stede:    Martin Andersen, Anette Lorentsen, Anne Eriksen, Christoffer Johansen, 

Christer Olsen, Roy F. Andersen og Line Holth (administrasjonen). 
Forfall:     Ingen. 

  
 
Saker: 
  
 

1. Sport 
 

Christer ga en kort oppdatering på forberedelser til neste sesong og kabalen. 
Han jobber med organisering av ishockeyskolen for neste sesong. Vi har behov for en 
som er ansvarlig for det sportslige rundt hockeyskolen, samt en som er ansvarlig for det 
administrative og kontakt med foreldre.  
 
Videre jobbes det med trenerkabal for alle lag. Prosessen er godt i gang.  
 

 
2. Ny utstyrsavtale.  
 
Styret har landet ny utstyrsavtale. Noen forhandlinger og avklaringer gjenstår. Avtalen 
formidles ut til medlemmer og foreldre etter påske. 

 
 

3. Årsmøtet 2021 
Alle papirer er ferdig produsert. De siste legges ut 1. mars, med underskrifter fra 
styret på årsprotokoll, regnskap og budsjett. Møtet avikles digitalt på grunn av 
smittevern og pålagte restriksjoner fra myndigheter. Styret og møteleder møter 
fysisk i VIP-rommet. 
 
Vedtak: 
 
Årsberetning, årsregnskap og budsjett 2021 ble gjennomgått og godkjent av styret. 
Dette egges frem for årsmøtet. 



 
Valgkomiteen: Trine Lise Borge, Tore Pedersen og Arild Bjørn Hansen har gitt beskjed 
om at de ikke ønsker gjenvalg i valgkomiteen. Etter samtaler med Elite, foreslår de to 
klubbene følgende valgkomite: 
 

Leder:  John Henrik Andersen 
Medlem:  Anders Hansen 
Medlem:  Yvonne Henriksen 
Vara: Trygve Skøien 
 

4. Covid-situasjonen og våren 
Styret drøftet status for trening og smitteverntiltak framover. 
 
Vedtak: Det åpnes forsiktig opp for foreldre i hallen igjen, under forutsetning av god 
avstand. Styrkerommet forblir stengt. Smittevernplakaten oppdateres. 
 

5. FRID, årsmøte 
Fredrikstad Idrettsråd har årsmøte 4. mars.  
  
Vedtak: Christoffer Johansen representerer Stjernen Ung. 

 
6. Gjennomgang med spillernes tillitsvalgte 

Anne og Anette har gjennomført møter med spillernes tillitsvalgte fra U13 til U21. De 
la frem tilbakemeldingene de fikk. Det var enkelte tilbakemeldiger på fysiske ønsker 
som skohyller og bedret toalettløsning for Wang. Mange etterlyste bedre konkrete og 
konstruktive tilbakemeldinger fra trenere på sportslig utvikling. Styret drøftet 
tilbakemeldingene.  

 
Vedtak: Line snakker med Gjermund/vaktmestere om skohyller og toalett Wang + 
ventilasjon Wang + styrkerom. 

 
 

7. Eventuelt. 
Styreleder redegjorde kort for framdriften rundt StjerneVærste: Alt er så langt i rute 
med tanke på åpning i starten av april 2021. 
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