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Referat fra styremøte nummer 2, 2022-2023, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Onsdag 6. april 2022, kl 16.30-22.00 
Sted:          Stjernehallen 
Til stede:    Hanne Kaugerud, John Henrik Andersen, Monica Giske, Morten René Andersen, 

Martin Andersen, Lars-Thomas Stene og Roy F. Andersen.  

 

Saksliste: 
  
1. Godkjenne referat fra forrige styremøte 
             
Beslutning: Referat er godkjent 
 
 
2. Status isbaneprosjektet 

 
Vi har fått støtte på 1,750 MNOK fra Sparebankstiftelsen DNB, dette betyr at vi går i gang med 
prosjektet, dette ble markert med en gave overrekkelse på A-lagskamp 2. april. Sak i Fredrikstad Blad. 
Det er mye jobb som gjenstår.  
 
Med sterkt fokus, hard jobbing, og litt flyt mtp en del ting som må gå vår vei, har vi et lite håp om å 
kunne begynne å bruke banen 1. oktober 2022. Det er mange ting som må løses, og vi føler vi har 
god kontroll på de fleste områdene. De to kanskje viktigste momentene vi må løse er finansiering og 
nødvendige godkjennelser.  
 
Her er en grov rekkefølge: 

• Søknad om bruksendring til Fredrikstad Kommune & formøte med kommunen 
• Vi må løse vann og kloakk 
• Sikre fullfinansiering av prosjektet, arbeidet er i gang 
• Bestille materialer 
• Forberedende arbeider lokaler 
• Arbeider med vann, avløp, el, lys, avretting etc.  
• Montering av isbane 
• Garderobeanlegg 

 
Jon Henrik sjekker muligheten med Værste for å rydde lageret i påsken. 

 
Beslutning: Roy og Lars-Thomas holder i selve søknadsprosessen og koordinerer arbeidet i startfasen. 
Når selve arbeidet starter, kobles flere styremedlemmer og andre i klubben på. Roy ber om 
forhåndskonferanse med byggesaksavdeling i kommunen for å redegjøre for planene. 
 

https://www.f-b.no/sparebankstiftelsen-dnb-har-tent-hapet-om-ny-treningsbane-dette-er-den-storste-gaven-i-klubbens-historie/s/5-59-2556356
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3. Strategi/våre planer for det neste året  
 
Vi gikk gjennom Stjernens strategi og handlingsplan for 2019-2023 og vi mener vi har god kontroll på 
de områder som dokumentet beskriver. Vi har som klubb veldig mange aktiviteter, og vi har god 
kontroll på oppgaver på drift, administrasjon og sport. Disse oppgavene krever mye arbeid og fokus, 
men faste oppgaver har vi god kontroll på.  
 
Beslutning: 
I styrearbeidet vil vi i den neste perioden prioritere disse “prosjektene”:  
 

1. Sikre gjennomføring av Stjerneværste isbane. 
2. Bedre rekruttering til hockeyskolen og tiltak for å øke rekrutteringen til 2014-laget 
3. Bedre rutinebeskrivelser og tilgjengeliggjøre informasjon (Stjernen Wiki)  
4. Stadig fokus på holdningsskapende arbeid  
5. Komme i gang med komitearbeidet 
6. Styrke rutiner på sport: 

• Regelmessige trenermøter  

• Utvikle egne trenere 

• Bedre dokumentasjon på alt vi gjør 

• Bedre testbatteri og dokumentasjon 

• Off-ice/ fys trener / bedre treningsopplegg 

• Tydeliggjøre stillingsinstrukser 
7. Fortsette å forbedre administrative rutiner 
8. Gjennomgå samarbeidsavtale mellom Elite og Ung / ytterligere styrke økonomien 

 
 

4. Kommunikasjon og dokumenthåndtering 

Dagens system fungerer ikke godt nok som felles arbeidsverktøy for flere enn noen få. Vi trenger et 
helhetlig system – for hele klubben – for: 

• Dokumenthåndtering/arkiv 
• Wiki-løsning 
• Kommunikasjon/chat 

Beslutning: Vi går for Microsoft sine løsninger. John Henrik får ansvar for å iverksette. Systemet skal 
knyttes opp mot epost og rulles ut til alle som har roller: Styret, ansatte, lagledere og trenere. 
 
 
5. Status sportskomiteen. 

Morten René Andersen orienterte: 

Søkelys på trenerkabal for neste sesong, mye er på plass, men noen brikker gjenstår. Dette krever 
mye jobb. Mål er at alle trenerkontrakter skal være signert i løpet av april. Videre er det mye fokus på 
å sy sammen et godt barmarksopplegg sammen med Juraj og trenere. Det er invitert til 
trenerseminar onsdag 20. april. Det er mange oppgaver som skal løses på sport, så Morten trenger 
hjelp fra flere. Det gjennomføres i disse dager skøytetester, og hele testbatteriet skal revideres og 
struktureres opp for neste sesong.  

https://stjernenung.no/wp-content/uploads/2020/03/Strategi-%E2%80%93-Stjernens-R%C3%B8de-Tra%CC%8Ad-2019.pdf
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Beslutning: Arbeidet i og rundt sportslig ledelse styrkes gjennom opprettelsen av sportskomite. 
Komiteen består av Morten René (leder), Christer Olsen, Juraj Sajben og Thomas Pettersen. Lars-
Thomas Stene fungerer som sekretær ved behov. 

  
6. Komitéarbeid. 

Vi jobber videre med komiteinndelingen og fordeling av ansvar – basert på sak 3. Komiteen har 
beslutningsmyndighet innenfor budsjett og rammer gitt av styret. Viktige avgjørelser som påvirker 
klubb, budsjett og andre komiteer, løftes til styret. 

 
Styret har fordelt seg slik – og opprettet følgende komiteer: 

Marked, medier og kommunikasjon: Martin Andersen og Monica Giske.  
  

Medlemmer: Martin og Monica jobber med å rekruttere to-tre kandidater til neste 
styremøte. Roy og Lars-Thomas bistår komiteen ved behov. 
 
Hovedoppgave: Styrke klubbens inntekter og sørge for synlighet for våre sponsorer. Skape 
positiv publisitet rundt det vi jobber med og klubben generelt, internt og eksternt. Vise fram 
aktivitetene i Stjernen Ung. 

 
Ansvar medier og kommunikasjon: 
• Lage regelmessig innhold på sosiale medier og nettsider 
• Rekrutteringskampanje for hockeyskolen. 
• Opplæring av lagledere og trenere i bruk av nettside og sosiale medier. 
• Sørge for publisering av nyheter og kommunikasjon fra klubben 
• Sørge for at alle medlemmer av klubben er godt informert om hva som skjer. 
 
Ansvar marked: 
• Utstyrsavtale med XXL / planlegge og gjennomføre handledager 
• Jobbe med eksisterende og nye sponsorer / drakter 
• Selge sponsorater til Stjernen Ung (hjelm, drakter osv.) 
• Arrangere og gjennomføre byttedagen 
• Årlig lotteri hver høst, premier og salg.  
• Prosjekt øke grasrotandel. 

 

Sportskomité: Morten René Andersen 

Medlemmer: Christer Olsen, Juraj Sajben og Thomas Pettersen. Lars-Thomas Stene bistår ved 
behov som sekretær. 

Hovedoppgaver: Sørge for at klubben etterlever rød tråd, sørger for sportslig utvikling og at 
vi realiserer våre sportslige ambisjoner.  

 
Ansvar: 

• Årlig sportsplan 

• Lag og treningsgrupper 

• Ansvarlig for årshjulet på sport 
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• Faglig innhold, hockeyskole 

• Jentesatsing 

• Sportslig evaluering av sesong  

• Tester (Sportssjef) 

• Oppfølging sport “daglig” (Sportssjef) 

• Trenermøter / tematreninger 

• Trenersamtaler (dag til dag og følge opp) 

• Spillerutvikling, tematreninger? 

• Barmarkstrening (program og gjennomføring). Plan ferdig 1. april 

• Keeper-trenere og keeper-opplegg 

 

Hus- og driftskomité: Hanne Kaugerud 

Medlemmer: Hanne jobber med å finne to-tre kandidater til neste styremøte. 

Hovedoppgave: Sørge for at klubbens eiendeler og driftssystemer fungerer best mulig for 
klubbens spillere og trenere/ledere 
 

 Ansvar: 
▪ StjerneVærste, innkjøp og vedlikehold. 
▪ Boder og øvrige rom i Stjernehallen. 
▪ Slipemaskiner: Vedlikehold, opplæring og at flere får mulighet til å bruke. 
▪ Styrkerom, vedlikehold og ordenssystemer 
▪ Ha oversikt og forvalte/vedlikeholde klubbens eiendeler og avtaler. 

Finans/IT-komiteen: John Henrik Andersen 

Medlemmer: John Henrik jobber med å finne to-tre kandidater til neste styremøte 

Oppgaver: Til enhver tid, sammen med administrativ leder, sørge for oversikt over klubbens 
økonomi. Og å drive økonomisk planlegging. Sørge for systemer og rutiner i sekretariatet og 
legge til rette for bedre og felles it-system i klubben.  
 
Ansvar økonomi: 

• Sammen med daglig leder lage utkast til budsjett 

• Periodisere budsjett i regnskapet 

• Sammen med daglig leder lage økonomisk rapporter 

• Sørge for å følge opp økonomien i og systemet rundt kafeteriaen. 

• Overvåke og rådgi rundt lagenes økonomi / bistå lagene med økonomisk langtidsplan 

Ansvar IT: 

• Etablere felles plattform for dokumentarkiv, wiki og internkommunikasjon. 
• stjernenung.no 
• Live Arena 

• Hockey Live 

• Kampprotokoller 

• Klokke, sekretariat og utstyr i Stjernehallen. 

• Skjermer i hallen og på StjerneVærste 

• Registrering av statistikk til klubben 
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7. Nytt spillavviklingsoppsett for de yngste lagene 

 
Forbund og krets har – mot Stjernen og flere klubbers anbefaling – vedtatt å omgjøre spilloppsettet 
for de yngre lagene med umiddelbar virkning. Dette betyr spill tre mot tre på småbaner. Dette krever 
en betydelig annen og langt mer kompleks organisering enn dagens serierunder. Forslaget til konkret 
gjennomføring er nå ute til høring. Det er viktig at vi svarer og kommer med forslag til forbedringer: 
 
Beslutning: Nestleder følger opp Alexander Lorentzen og øvrige lagledere på U8, U9, U10 og U11 for 
å gi en samlet tilbakemelding til kretsen. Innstillingen til styret er at vi er positive til småbanespill, 
men det må innføres på en måte som er gjennomførbar for klubben. Forslaget som det foreligger, 
krever veldig store investeringer og ressurser - og vi anbefaler en gradvis innføring av det nye 
konseptet.  
 
8. Rekruttering: Jenter og 2016+2015 laget 
 
Det haster med å sikre overgang med spillere fra hockeyskole til neste års U8 og U9. 
For å sikre en god start til våre nye lag vil det bli invitert til en egen hockeytrening + 
informasjonsmøte til foreldre i uke 16.  
 
Beslutning: Monica Giske får ansvar for planlegging og gjennomføring, og vil ta med seg Christer og 
Alex på trenersiden.  
 
Invitere jenter til samling uke 16 
Det har vært mange jenter med på hockeyskolen i år, og det er veldig gledelig. Vi ønsker å samle 
jentene til en felles trening uke 16. Monica tar dette videre med Anette L og Therere G. Her anbefaler 
vi også at vi gjennomfører et informasjonsmøte med foreldre, for å fortelle litt om hva som skjer i 
klubben, og høre med foreldrene hva vi kan gjøre for jentene.  
 
Markedsplan hockeyskolen 2022/2023: 
Vi ønsker å forsterke markedsføringen av hockeyskolen. Det er mange ulike tiltak vi kan gjennomføre. 
Monica setter ned en gruppe som lager en plan og sørger for god gjennomføring av denne. Her er det 
mange som kan bidra. Tiltak kan være: 

• Lage flyers 
• Lage ny video 
• Uteaktiviteter 
• Annonsekampanje i sosiale medier i mai/juni 

9. Møteplan 

Beslutning: Vi går for følgende møteplan 2022-2023: 

Styremøter: Mandag 2. mai, mandag 13. juni, mandag 8. august, mandag 22. august, mandag 
5. september, mandag 3. oktober, mandag 7. november, mandag 5. desember, mandag 9. 
januar, mandag 6. februar, mandag 6. mars. 

Årsmøte: 20. mars 2023. 

Medlemsmøter: 23. mai, 26. september 

 
Fredrikstad, 6. april 2022 
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Roy F. Andersen  Hanne Kaugerud  Morten René Andersen 
Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 
Monica Giske   Lars-Thomas Stene  John Henrik Andersen  
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 
 Martin Andersen   

Varamedlem    
 
 
 


