
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 7, 2021-2022, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 13. september 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) 
  

 
 Saker: 
  
  
1. Godkjenning av styreprotokoll fra forrige styremøte. 

  
Vedtak: Referatet godkjennes. 

  
2. XXL-avtalen 

XXL var til stede for å drøfte ny samarbeidsavtale – og å eventuelt forbedre dagens ordning. Nytt 
tilbud inkluderer et langt bedre tilbud for de eldste spillerne. XXL må ha svar innen 30. november 
2021 for å rekke bestillinger i god tid før ny periode. 
 
Vedtak: Saken drøftes videre på neste styremøte. 

  
  

3. Ungdomskampen, 2. oktober. 
  

Arrangement: 
o Roy snakker med Per Anders Muller om selve arrangementet. Vakter + show. 
o Skaffe resten av spillere til legende-straffe + kjediskamp 
o Lars-Thomas ordner med billetter. 100 kr/voksen + 50 kr/ barn. 
o Corona-pass. 

  
Markedsføring: 

o Lage nyhetssak 
o Snakke med Christian Brevik om lansering. 
  
Kvelden: 
o     Line følger opp, får hjelp med påmelding fra LT. 

  
4. Lotteri 

o Lotteriet er klart trykket. 
o 12.500 lodd, fordelt på 500 loddbøker /  
o To loddbøker per barn, 



o Senior bidrar. 
o 25 kr/lodd 
  

5. Høstcamper 
 

Det er mye frem og tilbake med istider i hallen. Dette gjør det vanskelig å gjennomføre en 
tradisjonell camp denne høsten. Det blir derfor trolig mer ekstra lagtreninger på dagtid – i tillegg 
til ordinære kveldstreninger. 
 
Vedtak: Line og Juraj fullfører og igangsetter. 

  
6. Status Stjernehallen og samarbeid med kommunen 
  

Line orienterte om dialogmøte med kommunen om drift. 
 

Vedtak: Tatt til orientering. 
  
7. Status marked 
 

Martin ga kort redegjørelse for følgende tiltak det jobbes med: 
 

a. Byttedagen 2021 
b. Nye sponsorkontrakter 
c. Andreinntektsbringende tiltak 

 
Vedtak: Tatt til orientering. 

  
8. Status samarbeid med elite 
  

Stjernen Ung ønsker et tettere samarbeid med Stjernen Elite om spillerutvikling, økonomi – for å 
trygge gode rammebetingelser for videre satsing. 

 
Vedtak: Roy og Lars-Thomas deltar på møte med daglig leder og styreleder i Stjernen Elite om 
videre satsing og drift av klubbene. 
  

  
  
 
 

Fredrikstad, 13. september 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 
 


