
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 11, 2021-2022, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 11. januar 2022, kl 18.00-20.00 
Sted:          Stjernehallen, VIP-rommet 
Til stede:    Martin Andersen, Anette Lorentzen, Christer Olsen, Lars-Thomas Stene og Roy F. 

Andersen. Line Holth (administrasjonen) 
  

 

Saksliste: 

  
1.  Godkjenning av referater fra styremøter 8.11.2021 og 13.12.2021. 
 

Referatene var blitt sendt ut til styret i forkant av møtet. 
 

Vedtak: Begge referatene godkjent uten endringer. Begge legges ut på nettsiden. 
 
  
2.  Budsjett 2022 
 

Styret gjennomgikk første utkast til budsjett 2022 og drøftet de store postene rundt sport. 
Det er enighet om å øke utgiftene på sport for å sikre oss gode trenere og ikke minst 
prioritere fys-trenere kommende sesong. Samtidig er det flere viktige avklaringer som må 
foretas for å lande budsjettet før årsmøtet 
 

• Vi må få avklaring på hvorvidt Stjernen Elite står ved sin forpliktelse på 500.000 i støtte til 
Stjernen Ungs talentsatsing. 

• Kostnad betalingsterminal skal overføres til kafeteriaregnskap. 

• Vi må få et enda tydeligere skille mellom klubbdrift og kateteriaregnskap. 

• Det er viktig å sjekke hvordan vi skal regnskapsføre XXL-avtalen 
 

Vedtak: Line følger opp innspillene rundt budsjettet og legger fram et mer fullstendig utkast 
til budsjett i neste styremøte. 

 
  
3.  Forslag til ny organisering av styrearbeid etter årsmøtet i mars. 

 
Styreleder og nestleder la frem forslag til hvordan vi bedre kan organisere styrearbeidet etter 
årsmøtet i mars. Med dagens modell er det for mange saker og beslutninger som må 
gjennom styret, som dermed blir en flaskehals. Det er behov for en ny organisering som i 
større grad delegerer mye av et daglige arbeide og de noe mindre beslutningene til komiteer. 



 
Styreleder og nestleder foreslår derfor at det nye styret organsieres slik: 
 

• Styret utvides med ett medlem (tidligere vedtatt som forslag til årsmøtet). 

• Styrets medlemmer (ikke leder og nestleder) får ansvar for hver sin komité: 
o Finans- og økonomi 
o Medier og kommunikasjon 
o Marked og sponsorater 
o Sport 
o Hus og drift 

• Hver komité bør i tillegg til ansvarlig styremedlem bestå av 2-3 øvrige medlemmer. Disse 
utpekes av det nye styret, forhåpentligvis med innspill fra valgkomiteen. 

• Hver komité får fullmakter og arbeider som selvstendige enheter som rapporterer til 
styret. Viktige beslutninger og økonomiske investeringer skal forankres i styret. 
Leder- og nestleder får ansvar for å følge opp komitearbeidet og sørger for at klubben 
driftes og utvikles på en god måte etter de prinsippene som er nedfelt og etter de 
retningslinjene som styret bestemmer. De har et spesielt ansvar for klubbstrategi og 
klubbutvikling i et lengre tidsperspektiv. 

 
Vedtak: Styret går inn for en slik nyorganisering av styret. Forslaget legges frem som en 
orienteringssak for årsmøtet 14. mars 2022. 
 

4. Treningstider, organisering og kampavviklinger fremover. 
 

Covid-sykdom hos spillere og svært mange utsatte kamper gjør at det fem mot sesongslutt 
skal avvikles svært, svært mange kamper på kort tid. Dette betyr betydelig redusert 
treningstid, noe som igjen gjør at dagens hospiteringsordning ikke fungerer optimalt, siden 
den medfører begrenset mulighet for mertrening på lag over/under. 
 
Vi går derfor etter hvert tilbake til «gammel» ordning med delt is der de to lagene som trener 
sammen ikke er lag rett over eller under i alder. Dette er avklart med sportssjef. Isfordeler er 
informert. Det er viktig at fordelingsnøkkelen fortsatt legges til grunn for timefordelingen. 
 
Vedtak: Det er isfordeler Hilde som legger ukeplanene, i samråd med Juraj. Det er Juraj som 
er klubbens kontaktpunkt i saker som har med isfordeling å gjøre. 
 
 

5.  Prosjekt ny isbane 
 

Mangelen på istid i Stjernehallen er prekær – og vil bare tilta i årene som kommer når 
klubben opplever så stor rekruttering som i dag. Dette rammer vår mulighet til å drive god 
spiller- og talentutvikling. I tillegg kommer forventingene om jentesatsing  
 
Styreleder orienterte styret om de foreløpige planene om at Stjernen Ung selv bygger ny 
isbane vegg i vegg med StjerneVærste. Anlegget har en anslått kostnadsramme på seks 
millioner kroner. Arbeidet med å lage budsjett, finansieringsplan, prosjektplan og 
fremdriftsplan er i gang. Vi har sikret leieavtale med Værste. Det er søkt om støtte fra 
Sparebankstiftelsen på 1,75 millioner kroner. Griff arkitektur bistår oss med søknaden til 
kommunen om bruksendring. Banen vil kunne bli på 55 x 22 meter. 

 
 



Vedtak: Styret er samstemt i at klubben går videre med planene. Styreleder og nestleder 
innhenter priser fra leverandører og sørger for fremdrift av prosjektet. Det nedsettes en 
foreløpig byggekomite som skal jobbe frem gode løsninger på vann/avløp, strøm, ventilasjon, 
garderober og ikke minst selve isbanen. 

 
5.  Mulige regelendringer 
 

Forbundet ber om innspill fra klubbene om det er noe med dagens regler som bør endres. 
Styret drøftet forslaget om overgang til 3 mot 3-spill for yngre lag.  
 
Vedtak: Styreleder skriver høringsinnspill far Stjernen Ung om at en slik overgang bør 
innføres gradvis, og først etter at klubbene har fått nødvendig utstyr (banedelere) på plass. 

  
 6.  Hederstegn til egne spillere 
 

Styret drøftet om Stjernen Ung skal hedre spillere som har vist stor fremgang, vært en god 
lagkamerat/forbilde med gode holdninger og/eller vist ekstraordinær treningsinnsats. Dette 
kan være motiverende for mange og kan sende gode signaler til spillerne. 

 
Vedtak: Styret går inn for å dele ut Årets Stjernen-forbilde ved sesongslutt. Lagledere og 
trenere fra U13 til U20 sender inn nominasjoner med begrunnelser. Martin snakker med Jan 
G. Lund om å utforme flott diplom. 

 
 
 

 
Fredrikstad, 11. januar 2022 

 
 
 
 

 
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 
 


