
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 6, 2021-2022, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 23. 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. Line Holth (administrasjonen) 
Forfall:     Line Holth. 

  
 
  
Saksliste: 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 9. august 2021 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

2. Innkjøp av slipemaskin 

Stjernen Ung kan i dag ikke tilby radieslip til sine utøvere. Det er et sterkt ønske om å heve 
kvaliteten på slip i klubben, slik at spillerne har godt utstyr på isen. Maskinen kan betjenes av 
U18/U20-matrialforvalterne. Ny radieslip-maskin koster rundt 90.000 kroner, inkl moms. Vi har 
fått bevilget 20.000 kroner av SpareBank1 til innkjøp. Styret drøftet ulike måter å finansiere en 
slik maskin.  

 
Vedtak: Styret ønsker å gå til innkjøp av radieslipmaskin. Men vi må jobbe videre med å få inn 
flere sponsorer. Roy/Line søker om midler hos Sparebank-stiftelsen 1. september. 

 
3. Trener-/lederseminar 6. september. 

 
Det skal avholdes leder- og trenerseminar mandag 6.9 for å drøfte og bli enig om felles strategi 
for å utvikle flere og bedre spillere i klubben. Anders Walsgtröm, Sveigers Ishockeyforbund, 
Trond «Kurte» Andreassen er bekrefet – og trolig kommer Anders Ohlsson fra A-laget. Roy og 
Christer tar seg av innledning. 

 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

  
4. Saker til StjernenSkuddet - fordeling av oppgaver 

Vedtak: Styret fordelte oppgavene.  

5. Ungdomskamp 2. oktober 2021 

Styret er enige om at det skal satses på et stort arrangement for å feire ungdomshockeyen 2. 
oktober. Da møter Stjernen U15 Sparta U15. Tidsplanen er lagt. 



Vedtak: Roy og Lars Thomas jobber videre med program og billettløsning. Line sjekker og jobber 
med kveldsarrangementet. Saken drøftes ved neste styremøte. 
 

 

6. Utleie av StjerneVærste. 

Vi har mange som ønsker å benytte seg av StjerneVærste. Det er enighet om at Stjernen Ung 
først må få inn egne lag- og frilek, før vi kan gi treningstid til andre lag/foreninger. 
 
Vedtak: Det må gjennomføres sikkerhetskurs og rutiner med faste leietakere. Det er viktig at 
hallen vaskes regelmessig. Line og Roy finner ut av dette. 

 

7. Politiattester 

Det er dags for en fullstendig gjennomgang og innhenting av politiattester for alle lag. 

Vedtak: Lars-Thomas hjelper Line med å sende ut og holde oversikt over dette.  

   
8. Økonomigjennomgang v/Line og Roy. 

Det ser ut til at vi ligger godt an i forhold til budsjettet, men faste rapporteringsrutiner må på 
plass. 
 
Vedtak: Line sørger for fast rapportering til alle styremøter på resultatregnskap kontra budsjett. 

 

9. Sportslig og administrativ årshjul – gjennomgang, v/Lars Thomas. 

Ref sommerens camp: Vi må i fremtiden være tidligere ute med å planlegge. Det administrative 
var på plass, men kommunikasjonen med trenerne i forkant må bli bedre. Styret/Line må hjelpe 
Juraj med å avtale og ta kontakt med trenerkorps. 
 
Forlag: Minicamp eller miniturnering for de yngste lagene. Viktig for å bygge det sosiale. Foreldre 
kan også hjelpe til her, må ikke være Juraj.  Det er de yngste som får minst istid denne serien, så 
de bør prioriteres. 
 
Vedtak:  
Christer og Martin setter opp et forslag til fordeling av dager og istid for camp i høstferien.   

 

10. Videre diskusjon om hospiteringskostnader. 

Vedtak: Martin og Roy lager et utgangspunkt til retningslinjer for fordeling av kostnader ved 
hospitering. Det er viktig at det gjøres noenlunde likt for alle lagene i klubben.  
 
11. Foreldremøter, fordeling. 
 
Styret ønsker å være til stede ved sesongens første foreldremøte med lagene for å informere om 
klubbens drift og planer. 

 

Vedtak: Lagledere tar kontakt med styret og lager avtaler.  

  



 

Fredrikstad, 23. 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 
 


