
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 13, 2021-2022, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 28. februar 2022, kl 18.00-21.00 
Sted:          Litteraturhuset Fredrikstad 
Til stede:    Anette Lorentzen, Anne Eriksen, Martin Andersen, Christer Olsen, Lars-Thomas Stene 

og Roy F. Andersen. Line Holth (administrasjonen) 
 

 
1. Godkjenne referat fra styremøte nummer 11 og 12 (januar og februar).  

  
Vedtak: Begge referatene godkjent uten endringer, Disse legges ut på nettsiden. 

  
2. Forslag om å øke medlemskontingent/treningsavgift. 

 
Medlemsavgiften i Stjernen Hockey Fredrikstad (Ung) har stått på stedet hvil i mange år – og 
er lav i forhold til mange andre idrettslag. 
 
Vedtak: Styret ber årsmøtet heve medlemsavgiften til 500 kroner per år for 
enkeltmedlemmer og 700 for familemedlemsskap. 

  
3. Isbaneprosjekt 

 
Styreleder og nestleder orienterterte styret om fremdrift og prosessen rundt ny isbane i 
klubbregi. Det jobbes med leverandør og priser. Det er flere spørsmål knyttet til vant og 
ismaskin, samt vann og avløp, som må avklares før søknad til kommunen sendes. 
 
Styret drøftet hvordan en slik prosess bør forankres i klubben. 
 
Vedtak: Styret orienterer årsmøtet om planene og ber om tilslutning til å gå videre med 
planene innenfor en totalramme på inntil 6 millioner kroner – og maks bruk av egenkapital 
på inntil 1 millioner kroner. 
 
Styret og administrasjon undersøker mulighetene for å søke fond for å finansiere ny 
ismaskin. 
 

4. Gjennomføring av årsmøtet 14. mars 2022. 
 
Styret gjennomgikk utkast til årsberetninger og kom med noen tilleggspunkter som skal 
skrives inn. Eller ok. 
Line har fullført kortversjoner av regnskap og budsjett som skal ut i årsmøtepapirene og 
presenteres på årsmøtet. 
Svein Hansen har takket ja til å være dirigent. 



Alle saksdokumenter må være ferdig produsert og lagt ut i løpet av mandag 7. mars. Roy 
samler dokumentene og legger disse i en samlet PDF – og publiserer dette. 
 
To medlemmer skal hedres. Line bestiller blomster til disse og til de som normalt takkes på 
årsmøtet. 
 

5. Sponsorsituasjonen/nye drakter 
 

Martin orienterte: Vi mangler noen sponsorer for å komme i mål med budsjettet på 480.000 
kroner per år.  Per i dag har vi sikret 370.000 kroner. Martin jobber videre med dette og har 
dette klart i løpet av april. Styret ber Martin jobbe med å få til et designløft på draktene og 
kanskje få frem noen alternativer. 
 

6. Byttedag 2022 
 

Martin orienterte om at byttedag er planlagt til høsten. Nytt styre må i løpet av våren ta 
stilling til hvilket ambisjonsnivå vi skal ha på årets byttedag. 
 

7. Lagkabal og sport 
 
Christer orienterte om status lag og trenerkabel kommende sesong. Det er noen hull som må 
fylles – og dette arbeidet er i gang. Styreleder møter lagledere og trener på 2009, 2008 og 
2007 for å drøfte løsninger rundt disse lagene kommende sesong. 
 

8. Søknad om reisestøtte  
 

Vi har mottatt søknad fra U18/U20 om reisestøtte. Det er noen ting som må avklares rundt 
dette. Styret møter lagets kasserer. 

  
 

 
 
 
 
Fredrikstad, 28. 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 
 


