
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 12, 2021-2022, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 14. februar 2022, kl 16.00-19.00 
Sted:          Litteraturhuset Fredrikstad 
Til stede:    Martin Andersen, Christer Olsen, Lars-Thomas Stene og Roy F. Andersen. Line Holth 

(administrasjonen) 
 
 
 
1.    Godkjenne regnskap 2021 

 
Administrativ leder gjennomgikk det foreløpige regnskapet for 2021. Årsregnskapet viser en 
omsetning på over 6 millioner kroner – og et foreløpig driftsresultat på en drøy million kroner. 
Styret gjennomgikk regnskapet i detalj, noen småting skal følges opp. Det er verd å merke seg at 
den store omsetningsveksten skyldes bygging av StjerneVærste og et spesielt koronaår med 
lavere utgifter. Styret og administrasjonen har vektlagt stram kostnadskontroll og å øke 
inntektene. Vi har målbevisst jobbet mot et driftsoverskudd som kan brukes til investeringer i en 
eventuelt ny isbane. 
 
Vedtak: Styret legger regnskapet til grunn og frem for årsmøtet. Line lager en mer kortfattet 
versjon som kan presenteres for medlemmene og som skal legges ut som årsmøtedokument. 
Denne må være klar i god tid innen 7. mars. 
 

2.    Budsjett 2022. 
 

Arbeidet med rammene for årsbudsjett 2022 ble påbegynt i desember. Line har jobbet videre 
med de føringene styret ga – og det ble lagt frem et nytt utkast i dette møtet. Styret gjennomgikk 
budsjettet i detalj. Det er lagt opp til en økning av både inntekter for å møte økte utgifter til sport 
i 2022. Økningen fortsetter en bevilgning fra Spire-prosjektet til Stjernen Elite. 

 
Vedtak: Utkastet til 2022-budsjett, med justeringer, godkjennes. Dette legges fram for årsmøtet 
14. mars til endelig godkjenning. Line lager en kortere versjon, uten altfor mange detaljer, som 
kan presenteres på årsmøtet og innlemmes i årsmøtedokumentene. Denne må være klar i god 
tid innen 7. mars. 
 

 
3.    Kafeteria-gjennomgang 

 
Line tok for seg kafeteriaregnskapet og opplyste om at det er mulig å ha strammere 
kostnadskontroll og øke inntektene med enda bedre rutiner. Det er behov for å gå opp rutiner og 
økonomi med Stjernen Elite. Men dette er en prosess som krever tid og en del innsats. 
 



Vedtak: Styret oversender saken til nytt styre som velges på årsmøtet 14.3.2022 – med 
oppfordring om å ta tak i dette denne våren. 

 
 

4.    Sport 2022-2023 
 

Christer Olsen redegjorde for hvor vi er i prosessen rundt lag og trenere for kommende sesong. 
Det er utfordringer knyttet til 2007- og 2008-årgangen, som begge har få spillere. Her må det tas 
nye grep. Evaluering av trenere er i gang, og styret har hatt møte med alle spillerutvalgene, noen 
flere ganger – for å lytte til spillernes syn. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. Målet må være å ha hele kabalen klar i god tid innen 1. april. 
Christer jobber videre med denne og rapporterer på neste styremøte. 
 
 

5.    Gjennomføring av årsmøte 14. mars 2022 
 

Styret drøftet gjennomføringen av årsmøtet 2022. Det er mye som skal på plass. Følgende 
oppgaver ble delt ut: 
 

• Roy møter Svein Hansen i lovkomiteen for å drøfte forslag til lovjusteringer. 

• Nytt styremøte 28. februar kl 1800 for å gjennomgå det siste før årsmøtet. 

• Line fullfører regnskap og budsjett – sender over til kontrollkomiteen – og lager kortversjoner 
som kan legges fram for årsmøtet. 

• Roy starter på årsberetning og får hjelp fra andre i styret underveis. 

• To medlemmer skal få oppmerksomhet under årsmøtet for stor innsats for klubben. 

• Alle sakspapirer til årsmøtet må være helt ferdig og legges ut på nettsiden senest 7.3. 

• Line får på plass referent og to til å underskrive protokollen. Roy sjekker med Svein om han 
han være dirigent. 

 
 

 
 
Fredrikstad, 14. februar 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 
 


