
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 5, 2021-2022, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 9. august 2021, kl 18.00-21.30 
Sted:          Vippen, Stjernehallen 
Til stede:    Martin Andersen, Anette Lorentzen, Anne Eriksen, Christer Olsen, Lars-Thomas Stene 

og Roy F. Andersen. 
Forfall:     Line Holth (administrasjonen), syk. 

  
 
  
Saksliste: 
  

1. Godkjenne referat fra styremøter 
  

Utkast til referat fra styremøte 14. juni var sendt ut til styret på forhånd. 
  

Vedtak: Protokollen godkjent. Legges ut på stjernenung.no 
  

2. U18/U20-økonomi 
 
U18 og U20 har i år en felles sportslig ledelse med hovedtrener Johnny Maurtizson. Dette 
betyr at spillerne på de to lagene i større grad enn tidligere ses på som én gruppe. Det vil bli 
betydelig trafikk av spillere mellom lagene. Av denne grunn har lagledelsen på U18 og U20, 
på styrets anmodning, regnet på og vurdert to ulike modeller for lagøkonomien: 
 
a. Beholde dagens modell hvor hvert lag og hver foreldregruppe finansierer seg selv. 
b. Innføre ny modell med felles økonomi. 

 
Lagleder Lillan Jensen og økonomiansvarlig Jens Robert Grønli møtte for lagene og la frem de 
to modellene. De viste at det blir en solid egenandel for spillere på begge lag, uansett modell, 
og ikke vesentlige forskjeller i utgifter/inntekter mellom de to lagene (rundt 400.000 kroner 
per lag). De ønsket en modell som medfører at U18-spillere som spiller mye på U20 får et tak 
på ekstra kostnader som dette vil medføre. 
 
Styret drøftet de to modellene. 
 
Vedtak: Styret – med støtte fra lagledelsen – mener at en modell med felles økonomi er 
tryggere og mer forutsigbar. U18-egenandelen settes noe høyere siden denne laget har noe 
høyere reiseutgifter. Det er budsjettert lavt med egeninntekter (sponsor og dugnad) og styret 
oppfordret om at det jobbet hardt med denne finansieringen for å redusere egenandelene. 
 



Styret understreket også viktigheten at lagene tidlig starter arbeidet med å bygge en så stor 
krigskasse som mulig for U18/U20, for at belastningen på hver enkelt spiller skal bli minst 
mulig. 
 

  
3. Videoanalyseverktøy for Stjernen Ung.  

 
Det har lenge vært etterlyst et godt videoanalyseverktøy i Stjernen Ung for de eldre 
juniorlagene for ytterligere styrke tilbakemeldingene til spillerne etter trening og kamp. 
Dette ble også drøftet i møte mellom A-laget og Ung lørdag 31. juli. 
 
Christer Olsen la i styremøtet frem to ulike systemer: 

  
Spiideo: Dette systemet fungerer godt for analyse av trening, men kan også brukes i kamp. 
Kameraer monteres i taket i hallen og kameraene kan justeres slik at man setter søkelys på 
ulike deler av banen. Spillerne tagges av trenere - og klipp kan sendes rett til spillere etterpå. 
  
Pris per 30.000 kroner for installering (engangs), pluss 60.000 kroner per år i lisens. Det er et 
forslag fra elite at ung og elite spleiser på dette. Dette kan bety en utgift på 15.000 kr + 
30.000 for første året. 
  
Instat: Dette er et rent kampanalyse-program hvor alle kamper blir ferdig tagget og alt av 
statistikk og spillsituasjoner kan hentes rett ut av trener og spillere. Spillere får sine bytt 
tilsendt etter kamp. Prisen for dette er cirka 30.000 kroner per sesong. Dette systemet krevet 
en fungerende kameraløsning i taket. 
 
Vedtak: Stjernen Ung ønsker i første rekke å gå for Instat, som også brukes i Stjernen Elite. 
Christer tar kontakt med John Henrik Andersen for å sjekke om Live Arena, som vi allerede 
har i taket, kan brukes som kamerasystem for Instat. 
 

  
4. Politiattester og samtykkeerklæring for spillere. 

 
Alle trenere og ledere som er rundt våre spillere må ha gyldig politiattest. Videre skal vi ha 
samtykke av alle spillerne/foreldrene om bruk av navn/bilde på nett og i sosiale medier. 
 
Vedtak: 

• Det opplyses om politiattester under foreldremøtene. Lagleder for hvert lag har 
ansvar for å følge opp dette for sitt lag. Søknad om politiattest gjøres av hver enkelt 
digitalt. Frist for å sende inn dette blir 15. september 2021. 

• Det sendes ut henvendelse til alle spillerne om samtykkeerklæring. Lars-Thomas 
hjelper til med å få dette ut i Spond. 

  
5. Foreldremøter, uke 33 og 34. 

 
Vedtak: Tidspunkt for og gjennomføring av foreldremøter for alle lag drøftes med lagledere 
under lagledermøtet mandag 16. august. Styret møtet i samtlige foreldremøter. 

  
  

6. Oppstart hockeyskolen 25.8.  
Christer Olsen orienterte om markedsføring og organisering av hockeyskolen 2021/2022. det 
er flere nye koster med i år. Planleggingsmøte er planlagt om få dager. 



 

• 60 er påmeldt per nå. Men dette er før vi starter betydelig markedsføring. 

• Christer Olsen snakker FB om annonsering (Jon Hasselgård). 

• Roy snakker med FB om redaksjonell omtale/nyhet. 

• Det sendes ut epost til alle i ønsket aldersgruppa av dem som var med på sommerens 
Sportsklubben. Roy sender epostadresser til Christer. 

  
7. StjerneVærste denne sesongen. 

 
Stjernen Ung legger til grunn at alle lag bruker StjerneVærste til mertrening på fastsatte tider 
på ukedagene. Trenerne på de ulike lagene må selv bestemme bruk – og planlegge og legge 
opp til treninger. Det er viktig at det vektlegges å bruke hallens utstyr til variert trening som 
vektlegger balanse, koordinasjon og fysisk trening. 
 
Vedtak: 

o Laglederne får tilgang til kalender og legger inn treningstider i StjerneVærste-
kalender. Når to lag er booket samtidig, tar trenerne kontakt med hverandre for å 
avtale bruk av ulike deler av hallen. 

o Det må i løpet av vinteren lages en videobank med øvelser om trenerne kan bruke. 
Det må også arrangeres et trenerseminar i StjerneVærste i løpet av høsten. Christer 
og Roy jobber videre med dette. 

o Det åpnes for after school-tilbud fra september. Roy tar kontakt med seniorgruppa 
for vakthold. 

o Det åpnes for fritrening lørdager og søndager, kl 11-16. Her fordeles vaktene på 
foreldrene i de ulike lagene. Modellen drøftes med laglederne 16 august. 

o Det bestilles fast vask to ganger på ukedager. I helgene vasker foreldrene som er på 
vakt. Roy sjekker. 

o Det må kjøpes inn våtmopp og stativ til vask av brytematte. Line ordner. 
o Det må skrives sluttrapporter på StjerneVærste-prosjektet til bidragsytere. 

 
  

8. Radieslip-tilbud i hallen 
 

Det er et ønske fra flere lag om et godt tilbud og en maskin som gjør klubben i stand til å 
utføre radieslip av skøyter. Kostnad på en slik maskin er cirka 100.000 kroner. 

  
Vedtak: Det finnes ikke økonomi til en slik investering for øyeblikket. Klubben søker 
finansering gjennom ulike støtteordninger. Frist 15. september. 

  
9. Økonomiske regler ved hospitering 

  
Styret drøftet regler for spillere som spiller på flere lag. 
 
Vedtak: Dagens praksis videreføres. Man betaler faste egenandeler til laget man tilhører, og 
reise-egenandel på laget man hospiterer til. Roy drøfter dette videre med laglederne på 2008 
og 2007 og i lagledermøtet 16. august. 

  
10. Status komitearbeid. 

 
Markedskomiteen: 
 



o Ungdomskamp: Det arrangeres ungdomskamp lørdag 2. oktober 2021 hvor Stjernen 
U15 møter Sparta. Det lages som et arrangement der byen mobiliseres for å støtte 
Stjernen Ung og talentutviklingen i klubben. Inngangspenger og klubbfest på kvelden 
for alle foreldre i klubben. Det legges opp til underholdning i ishallen og på 
banketten etterpå. 
 
Det nedsettes en arrangementsgruppe bestående at Lars-Thomas Stene (leder), 
Tommy Brevik, Line Holth, Anne Eriksen og Roy Andersen. Gruppen utvides med 
flere/andre. Gruppen må ha første møte innen uke 35. 
 

o Lotteri: Line har søkt lotteritilsynet. Målet med lotteriet er å få dette ut i slutten av 
august. Line oppdaterer styret på hvordan dette skal organiseres og status på 
opplegget. Kan Anette L. bistå i dette arbeidet? 
 

o Spons: Line fakturerer sponsorer i disse dager. 
 

o Grasrot: Arbeidet med å rekruttere flere grasrotgivere må fortsette. Vi har hatt en 
svak økning i år. Målet må være å runde 1200 givere innen året er omme. Vi har i dag 
1129 givere, en økning på ni siden 2020. 

• Det lages en promovideo for sosiale medier om dette. Roy snakker med 
mediegruppa om dette. 

• Temaet/oppfordringen gjentas på foreldremøtene i august 
• Det settes opp roll ups i inngangen av hallen. 
• Red Beavers kontaktes. 
• Stjernen A-lag hjelper til med promo under kamp og i sosiale medier. 

 
0. Trenerseminar mandag 6. september 

  
Det avvikles trenerseminar for alle klubbens trenere mandag 6. september, kl 18-21.  
 
Ønsket tematikk: 

 
• Anders Wahlberg, ungdomsansvarlig i Sveriges ishockeyforbund: Hvordan drive 

talentutvikling? 
• Holdningsskapende arbeid, v/Trond «Kurte» Andreassen. 
• Anders Ohlson, slik tenker vi på Stjernens A-lag. Hvordan tenke sammen som klubb om 

spillerutvikling? 
 

Christer Olsen har ansvar for gjennomføring. Line booker VIP-rommet. 
  

1. Økonomirapport 
 
Punktet utgår pga. at Line ikke kunne komme. Styret understreker behovet for fast, 
rutinemessig økonomirapportering der regnskap settes opp mot periodisert budsjett. 

  
2. Sport – eventuelt 

 
Hospiteringspraksisen i klubben ble drøftet. Spesielt for spillere som ligger svært langt 
fremme i utviklingen.  

 
Vedtak: Vi fortsetter å følge vedtatte hospiteringsrutiner opp/ned vedtatt i 2017, som ligger 
ute på stjernenung.no. Styret understreker at ikke bare trenere, men i større grad 



sportssjefen og sportslig ansvarlig i styret tar avgjørelser av mer prinsipiell karakter. Målet er 
alltid at spillerne skal utvikle seg best mulig ut fra sitt nivå. 

  
  

  
  
  

 

 
Fredrikstad, 9. august 2021 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 Line Merete Holth 
 Administrativ leder 
 


