
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 9, 2021-2022, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 8. november 2021, kl 18.00-20.30 
Sted:          Litteraturhuset Fredrikstad 
Til stede:    Martin Andersen, Anette Lorentzen, Anne Eriksen, Christer Olsen, Lars-Thomas Stene 

og Roy F. Andersen. Line Holth (administrasjonen) 
  

  
Saksliste: 
  
1.  Godkjenning av referat fra styremøte 11. oktober 2021 

 
Vedtak: Referatet er godkjent 

 
2.  Utvidelse av styret 

Det er mange oppgaver i styret. Styret drøftet om vi skal legge frem et forslag til årsmøtet om 
å utvide styret med ytterligere ett styremedlem. 

 
Vedtak: Vi går inn for å utvide styret med ett medlem. Sak legges frem for årsmøtet i mars. 

 
 
3. Laglederinstruks 

Vi har startet arbeidet med å utvikle en laglederinstruks som skal gjelder for hele klubben.  
 

Vedtak: Anne tar ansvar for å fullføre (Alle i styret + Line hjelper til med å skrive inn det vi 
husker) 
 

 https://docs.google.com/document/d/1-
PyCyOsp8MPST0Btry8_XKGFW4JIBDW4MsGzbsjkex4/edit?usp=sharing 

  
4. Julebord / julegaver 

Styret har invitert sponsorer til julebord 4. desember ifm kamp mot Storhamar. 
 
 Gjøreliste: 

• Line ordner billetter til kampen 
• Roy ordner reservering av bord. 

5.  Julebord for trenere og lagledere fredag 17/12 + julegaver/julehilsen 
Dette ble dessverre avlyst i fjor pga restriksjoner, men vi satser på å gjennomføre dette i år. 
Viktig for å bygge klubben videre. 
 
Gjøreliste: 

https://docs.google.com/document/d/1-PyCyOsp8MPST0Btry8_XKGFW4JIBDW4MsGzbsjkex4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-PyCyOsp8MPST0Btry8_XKGFW4JIBDW4MsGzbsjkex4/edit?usp=sharing


• Inntil 5 per lag 
• Lage invitasjon, sende ut 
• Drikke til maten / ta med egen drikke 
• Line ordner det praktiske, men alle hjelper til. 
 
Julegave/julehilsen: 

• Line sjekker med Lille spesial eller Choco Loco 
• Ca 100 gaver 
• Hvis vi ikke finner noe, blir det julestjerne i år igjen 
• Anne og Anette skriver kort 

 
 
 
6.  Mulig utvidelse av StjerneVærste 
 
 Orienteringssak: 
 

Det foreligger forslag om å bygge ut StjerneVærste med styrkerom på ca 100  
Wang er villig til å bidra med utstyr, Olympiatoppen er interessert i å hjelpe til. 
Vi har ikke avtalt hva Wang og Olympiatoppen skal ha igjen for å støtte 

 
Oppgaver: 

• Roy må følge opp Værste 
• Søkeprosess stiftelse, 1 desember (ønsker å få dekket bygget) 
• Line sjekker med Olympiatoppen og Wang hva de ønsker seg tilbake 
• LT/ Roy sjekker med Elite hvorvidt de ønsker å være med på prosjektet 

 
Syntetisk is - prekært behov for isflate 

• Martin går på seminar på Sparta Amfi 
• Olsen har dialog med fabrikk i Kina, mulig 500 kr kvm 
• Roy sjekker opp med Værste om mulighet for å bruke naboområdet til SV 

 
 

6. Ny utstyrsavtale 
Det foreligger to forslag. Styret vurderte disse og drøftet. 
 
Vedtak: Det forhandles videre med tilbyderne om ytterligere forbedringer av avtalene. Styret 
tar beslutning etter at disse svarene er kommet. 

  
7. Statusrapport – administrasjon/økonomi: 

o Regnskap/økonomisk rapport per 31.10.2021 – Line redegjorde. Den økonomiske 
situasjonen er tilfredsstillende. Vi har økte inntekter på flere områder, både på 
medlemskontingent, lotteri og camper. Vi når budsjett på treningsavgifter. 
Vi purrer opp enkelte av sponsorene. 

o Kort gjennomgang av årshjul per november, v/Lars-Thomas. 
o Lotteri: trekkes til onsdag (10999 lodd er solgt) ca 1500 lodd er usolgt 

 
 
8. Status – sport 

Statusrapport v/Christer og Lars-Thomas: 
 



• Gjennomført møte med Rene/ Juraj/ Johnny - hvordan profesjonalisere sport 
• Mer istid, flinkere med rekruttering, profesjonelle trenere 
• U18/ U20 - har fått ny trener Adrian Johnsen, får en større rolle rundt U18 (Silvio kan brukes 

mer ned i yngre lag) 
• Anette Sjøvold og Fredrik Aas har takket ja til å bli lagledere for keeperne i klubben 
• Vi må oppfordre keepere/ Juraj/ trenere til å bruke Stjerneværste enda mer. 
• Fremme forslag om barneidrettsregler på hockeytinget til sommeren (dagens hockey 

barneidrettsregler er utdaterte).  
• Jentelag: 8 påmeldte jenter, må få dette ut i avisen, Anette snakker med FB. 

 
 
  
 

Fredrikstad, 8. november 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 
 


