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Referat fra styremøte nummer 3, 2022-2023, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 2. mai 2022, kl 19.00-21.20 
Sted:          Stjernehallen 
Til stede:    Hanne Kaugerud, John Henrik Andersen, Monica Giske, Martin Andersen, Lars-

Thomas Stene, Roy F. Andersen og Line Holth. 
Ikke til stede:  Morten René Andersen. 

Saksliste: 
  
1. Godkjenne referat fra forrige styremøte 

Vedtak: Referat ble godkjent 

 
2. Komitearbeidet. Komitemedlemmer. Status. 

Styret gjennomgikk arbeidet og status i komiteene. 
 

• Huskomitéen er i gang med å kartlegge behov og ønsker. Spesielt er det behov for 
endringer og kapasitetsøkning i Wang-garderoben. 

• Finanskomiteen: John-Henrik jobber med å sette opp nytt epostsystem – og overgang til 
Teams som hoved-kommunikasjonskanal i klubben.  

• Markedskomiteen: De fleste sponsorkontrakter er i boks. Budsjettmålet er nådd. Martin 
jobber videre med å kjøpe inn og trykke nye drakter til alle lag i klubben. 

 
Vedtak: Lars-Thomas Stene tar over som leder av sportskomiteen etter Morten René Andersen. 
Juraj Sajben, Thomas Pettersen og Christer Olsen blir medlemmer av komiteen. 

 
3. Sport, trenere, ansettelser, kabal 2022/2023. 

Lars-Thomas Stene redegjorde for status: 
 

• De fleste av trenerne er nå på plass. Vi mangler hovedtrener for U16 og keepertrener. 
Det jobbes med saken. 

• Juraj Sajben er tilsatt som sportssjef i Stjernen Ung, med hovedansvar for 
aldersgruppene U8-U16. Ansettelsen er fast. 

• Thomas Pettersen tilsettes som ny utviklingssjef og U20-trener. Han skal lede og 
koordinere topphockeysatsingen for de eldste lagene. Pettersen kommer fra jobb som 
eliteserietrener i Sverige, kvinner. Han ble kåret til årets trener i sesongen 2021/2022. 

• Tim Wiberg er tilsatt som ny U18-trener, i kombinasjon med rollen som klubbens 
fystrener. Dette betyr at han skal jobbe med bygge og følge opp et helhetlig og 
systematisk opplegg for fysisk trening og tester i alle lag. 

• Vi jobber videre med å finne en egen jentehockeyansvarlig. 
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4. StjerneVærste isbane. Status, finansiering, fremdrift. 
Styreleder gjennomgikk status for isbaneprosjektet.  
 

• Nye søknader er sendt. 

• Det er avholdt møte med Værste om det praktiske. 

• Lars-Thomas og styreleder har møtt formannskapet i Fredrikstad kommune for å legge 
frem saken – i håp om kommunal støtte. 

• Vantet er ankommet og ligger nå på lager. Lions har bevilget 300.000 kroner. 

• Det mangler fortsatt 1,8 millioner kroner for å kunne realisere prosjektet. 

• Det jobbes videre med søknad til kommunen om bruksendring av lokalene og å planlegge 
løsninger og tilpasninger av lokalene. 

 
Vedtak: Hvert lag må bidra med 50.000 kroner for å kunne bygge kapital nok til å realisere 
prosjektet. Styreleder innkaller til lagledermøter hvor dette og bygging av isbanen blir tema. 

 
5. Regionsting 

Region Oslo og Viken Øst avholder årsmøte 24. mai, i Oslo. 
 
Vedtak: Nestleder Hanne Kaugerud representerer Stjernen Ung i dette møtet. 
 

 
6. Medlemsmøte 23. mai. 

Det skal avholdes medlemsmøte i Stjernen Ung og Stjernen Elite mandag 23. mai, Kl 1830. Styret 
drøftet innhold og gjennomføring: 
 

• Møtet avholdes i Stjernehallen. 

• Lagene må sende inn beretninger, statistikk og regnskapsoversikt til styreleder i løpet av 
kommende uke, for at dette skal kunne legges ut i møtepapirene på nett. 

• Det må avholdes et kort ekstraordinært årsmøte i Stjernen Ung i starten av møtet for å 
velge nytt styremedlem etter Morten René Andersen, som har trukket seg. Styreleder 
legger ut innkalling etter gjeldene lover og reglementer, 

• Valgkomiteen må varsles om at det er behov for nytt styremedlem. 

• Line ordner blomster til tillitsvalgte som skal takkes av. 

• Styreleder drøfter med elite om møteledelse. 
 
 
 
 
Fredrikstad, 2. mai 2022 

 
 

 
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    
 


