
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 1, 2021-2022, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 15. mars 2021, kl 18.00-20.00 
Sted:          Litteraturhuset Fredrikstad/Teams 
Til stede:    Martin Andersen, Anette Lorentsen, Anne Eriksen, Lars-Thomas Stene, 

Christer Olsen og Roy F. Andersen. 
Forfall:     Line Holth. 

  
 
Saker: 
  

1. Konstituering av nytt styre.  
Styret drøftet arbeidsfordelinger. Dette arbeidet fortsetter i senere styremøter: 
 
Vedtak: 

o Evaluering - Anette 
o Finans - Martin 
o Christer - sport. 
o Line forbund, krets, kommunen og FRID. 
o Det opprettes utvalg for å trekke flere foreldre i drift av klubben. Saken 

tas opp på neste styremøte. 
 

Hockeyskolen: Giske , Gry Jonassen + Anders Strand Martinsen forespørres. 
Line følger opp. Viktig å få fast gjeng med faste U18 og U21-spillere som 
trenere. A-lagsspillere må stille opp, Line holder kontakt med Darren. 

 
 

2. StjerneVærste: Kort info om status. 
 

Styreleder og nestleder ga en kort statusrapport på fremdriften med byggingen av 
StjerneVærste. Arbeidet er i rute. Innsamlingsaksjon sikrer over 70.000 kroner og 
dermed plastis. Lions Fredrikstad gir 100.000 kroner til StjerneVærste. Dette betyr at 
budsjettet nå er oppe i 800.000 kroner. 
 

3. Møteplan frem til sommeren. 
 
Vedtak:  Styremøter avholdes på følgende tidspunkt: 

 



o Tirsdag 6.4, kl 1900 
o Mandag 3.5, kl 1800 
o Mandag 7.6, kl 1800 
o 17.6 utvidet medlemsmøte 

 
 

4. De viktigste styresatsingene i 2021/2022. 
 

Styret drøftet hvilke oppgaver som skal prioriteres i inneværende styreperiode. 
 
Vedtak:  
 
• Styrke økonomien. Vi må sikre Opp 300’ i inntekter i år og 2022. 
• Holdningsskapende arbeid blant spillerne og i lagene. 
• Bedre organisering av sport/U18+U21/talentutvikling:  
• Rekruttering. Blant annet flere jenter. 
• Utdanning på videregående skole, kombinert med hockey. 
• Bedre avaluering av klubben. 
• StjerneVærste 

 
5. Istid i april. 

 
Kommunen har gitt grønt lys til istid i også i april, men fortsatt noe usikkert om når 
og hvordan dette skal gjennomføres. Dette gir oss mulighet til å kombinere 
barmarkstrening og istrening i april. Gjeldende restriksjonene vil påvirke 
gjennomføringen. 
 
Vedtak: Line og Roy følger opp dette mot Juraj, som tar seg av sportslig planlegging. 

 
 

6. Styrket samarbeid med Stjernen Elite – oppfølging av årsmøtevedtak. 
 

Årsmøtet i Stjernen har vedtatt følgende: 
 

«Stjernen er i dag organisert i to separate klubber, Stjernen Ung og Stjernen 
Elite. For å løse de mer langsiktige utfordringene, både sportslig og 
organisatorisk, må blikket i større grad løftes fra de daglige operative 
oppgavene. Et sterkere og mer slagkraftig klubb krever at Ung og Elite jobber 
tettere og bedre sammen i fremtiden. Dette blir spesielt viktig i tiden frem mot 
Arena Fredrikstad og med en vedtatt tydeligere satsing på egne spillere. 
 
Styrene i Ung og Elite får fullmakt av årsmøtet til å nedsette et felles utvalg 
som gjennomgår Rød Tråd og vurderer hvordan de to klubbene bedre kan virke 
sammen. Utvalget legger frem forslag til justering av Rød Tråd og hvordan et 
bedre og tettere samarbeid kan organiseres. 
 
Forslaget styrebehandles av Ung og Elite – og dette legges frem for utvidet 
medlemsmøte på forsommeren 2021 og behandles der.» 



 
 
Vedtak: Styreleder og nestleder representerer Stjernen Ung i dette arbeidet. Roy tar 
kontakt med styreleder i elite for å starte arbeidet. 
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