
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 10, 2021-2022, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 13. desember 2021, kl 19.00-21.00 
Sted:          Stjernehallen, VIP-rommet 
Til stede:    Martin Andersen, Anette Lorentzen, Anne Eriksen, Christer Olsen, Lars-Thomas Stene 

og Roy F. Andersen. Line Holth (administrasjonen) 
  

 
Saker: 
  

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 8. november 2021. 
 

Vedtak: Godkjent. 
 

2. Formelt vedtak av ny utstyrsavtale. 
 

Vedtak: Styret har videreforhandlet utstyrsavtalen med to potensielle leverandører og fått ett 
tilbud som er betydelig forbedret. Stjernen Ung inngår derfor en toårig avtale med XXL, med 
opsjon på ytterligere ett år. Avtalen kommuniseres ut til klubbens medlemmer på nyåret med 
grundig informasjon om hvordan avtalen kommer den enkelte til gode. Samt årshjul for 
aktiviteter. Line og Martin tar ansvar for dette. 
 
3.  Info om mulig nytt isbaneprosjekt. 
 
Behovet for mer istid er prekær. Arena Fredrikstad-prosjektet trekker ytterligere ut i tid og ligger 
dessverre mange år frem. Dette kan ikke klubben lenger vente på – og er nødt til å ta grep. 
Sportssjef har beregnet at klubben per i dag mangler 10-12 istimer per uke for å være oppe på et 
anstendig treningsnivå, sammenlignet med klubber vi konkurrerer med.  

 
Styreleder informerte om at prosessen med å utrede egen isbane til trening er i gang. 
Intensjonsavtale for leie av hall er inngått. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som er i gang med å 
beregne kostander, lage prosjektplan, jobbe med isbane-leverandører og lage en 
finansieringsplan. Søknad om betydelig støtte er sendt Sparebankstiftelsen, og denne vil bli helt 
avgjørende for om prosjektet vil la seg realisere. 
 
Vedtak: Styret stiller seg bak prosessen, og gir styreleder og arbeidsgruppa fullmakt til å 
ferdigstille prosjekt- og finansieringsplan som styret senere kan ta stilling til. 
 
3. Økonomisk resultatrapport, per 1. desember.  
 
Administrativ leder orienterte: Økonomien i Stjernen Ung er sunn og viser at vi så langt har tålt 
den sportslige satsingen vi har lagt opp til, med de kostnadsøkningene dette har medført. 



Inntektene er styrket på flere områder. Styreleder minnet om at 2021 har vært et år som har 
vært svært unormalt, med både korona-kompensasjoner og store ekstra utgifter og inntekter i 
forbindelse med byggingen av StjerneVærste. Dette er altså på ingen måter et normalår, og 
dermed ikke et år som vi uten videre kan legge til grunn for videre drift. 
 
Resultatregnskap per 1.12.2021 viser at klubben kan styre mot et overskudd i 2021. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
4. Budsjettutkast 
 
Styret arbeidet med budsjettutkast og drøftet videre sportslig satsing og hva dette vil få av 
betydning for budsjettet 2022.  
 
Vedtak. Styret gjorde enkelte budsjettprioriteringer som ble lagt inn i utkastet til budsjett som 
skal legges frem for årsmøtet i mars og endelig vedtas der. Line jobber videre med budsjettet og 
øvrige poster i denne. Drøftes videre på neste styremøte. 
 
 

 
 
Fredrikstad, 13. desember 2021 

 
 
 
 

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


