
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 4, 2021-2022, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 14. juni 2021, kl 18.00-21.00 
Sted:          Vippen, Stjernehallen 
Til stede:    Martin Andersen, Anette Lorentsen, Anne Eriksen, Christer Olsen, Roy F. Andersen og 

Line Holth (administrasjonen). 
Forfall:     Lars-Thomas Stene (kom til sak nummer 4). 

  
 
  
Saksliste: 
  

1. Godkjenne referat fra styremøter 
  

Utkast til referat fra styremøter april og 10. mai 2021 var sendt ut til styret i forkant.  
  

Vedtak: Begge godkjent. 
  
  

2.  Isaktivitet på dagtid. Kort sak. Avvikling. 
  

Jan G. Lund har orientert Line om at han ønsker å tre ut av prosjektet.  
  
Vedtak: Tiltaket avvikles. Det jobbes for å bruke istiden til styrke tilbudet med løkkehockey 
for yngre og eldre lag. Line gir beskjed til berørte instanser og kommuner. 

  
3.  Fastsette møteplan høst/vinter 2021/2022 

  
Vedtak: 
  
Styremøter: 9.8, 23.8, 13.9, 11.10, 8.11, 13.12 (juleavslutning), 10.1, 14.2, 14.3, 11.4  
Lagledermøter: 2.8, 6.9, 1.11, desember (julebord), 7.2, 7.3, 4.4, 
Trenermøter: 2.8, 6.9, 4.10, 1.11, 6.12 (julebord), 3.1, 7.2, 7.3, 4.4 
Medlemsmøter: 27.9 og 9.5.2022  
Årsmøte: 7. mars 2022. 
Foreldremøter: Uke 32. 
Fotografering: Uke 33 
  

4. Igangsettting, holdningskapende arbeid. 
 
Lars-Thomas Stene orienterte og la frem skisse: 

  



Mål: 
 

• Vi ønsker kjøreregler for spillere og trenere. 
• Seminar, august. Med faglig innspill. 

• Oppfølging (Kurte). 
• Ny samling i oktober. 
• Spillerne: Spillermøte sammen med trenerne og lederne. Lage regler. 
• Valg av spillerutvalg. 

  
Sett med regler for spillerne: 
 

• Hilse og være høflige 
• Mobil 
• Rydde og ha orden. 
• Språkbruk. 

• Skryte av kompiser, hjelpe hverandre, ikke  
  
  
Vedtak: Anette og LT fullfører og lager et enkelt oppsett hvor trenerne og spillerne. Roy spør 
Trond «Kurte» Andreassen om han vil bidra i prosjektet. Første samling blir under 
trenersamling i september. Saken drøftes videre i neste styremøte. 

  
  

5. StjerneVærste 
 

Følgende ble drøftet: 
 

• Utleie: status, Line orienterte om kontraktene som er inngått. 

• Vaskerutiner. 

• Foreldredugnad høst. 

• Økonomi: Status. 
  
Åpningstider i høst i helgene for fri aktivitet: 
Lørdager 10-16. 
Søndager: 10-16. 
   

  
Orienteringssaker: 

  
  

6. Sportsklubben uke 25, kort info om opplegget. 
Roy og Lars-Thomas orienterte om Sportskubben, klubbens fritidstilbud til alle barn. Leiren 
arrangeres på StjerneVærste. Stor pågang. Klubben har fått solid økonomisk støtte fra 
Fredrikstad kommune til dette. 
 

  
7.       Ishockeyskolen 

a.       Oppstart kampanje 
b.       Statusrapport: Hvem gjør hva? 
  



Christer/Martin innkaller seniorgruppa for å organisere hjelperne før hockeyskolen starter 
opp. Planlagt oppstart blir 25. august. 

  
8.       Status sport/trenerkabal. 
Christer oppdaterte styret på treneransettelser. Kabalen nå nær komplett. Det vil bli større 
treningsgrupper med to og to årstrinn fra høsten for å utnytte istiden bedre og få mer 
nivådelte treninger, til beste for alle spillerne. Gjelder ikke de eldste lagene. 
 
Nye signeringer: 

• Johnny Mauritzson er ansatt som hovedtrener for U18/U20 

• Silvio Parnican kommer som utvekslingsstudent og skal jobbe som helstidstrener fra 
starten av september og ut sesongen. 

   
  
9.       Medlemsmøte 21. juni 
  
Innkalling til medlemsmøte 21. juni på Litteraturhuset Fredrikstad er lagt ut på nettsiden. 
Styret drøftet agenda og saker som medlemmene bør informeres om. Roy utarbeider agenda 
sammen med Elite og legger ut. 
 
  

  
 

 
Fredrikstad, 14. juni 2021 

 
 
 
 

 
Roy F. Andersen  Lars-Thomas Stene   Anne Eriksen 
Styreleder   Nestleder    Styremedlem 
 
 
 
 
 
Anette Rud Lorentsen Christer Olsen    Martin Andersen 
Styremedlem   Styremedlem    Varamedlem 
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