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Referat fra styremøte nummer 5, 2022-2023, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 5. september 2022, kl 1800-21.00 
Sted:          Stjernehallen 
Til stede:    Hanne Kaugerud, Anette Rud Lorentzen, John Henrik Andersen, Monica Giske, 

Martin Andersen, Lars-Thomas Stene, Roy C. Andersen og Line Holth. 
Forfall: Ingen. 
 

Saksliste: 
  

1. Godkjenne referat fra forrige styremøte. 
 
Vedtak: Godkjent. 
 

2. Politiattester og oversikt over kurs/utdanning 
 
Klubben ønsker en bedre og samlet oversikt over hvem som har levert politiattester 
og hvilke personer som har hvilke kurs/trenerutdanninger. Styret drøftet ulike 
løsninger for dette. 

 
Vedtak: John Henrik sørger for at listene blir oppdatert og at nye tillitsvalgte og 
trenere uten politiattest starter denne prosessen dette innen medio oktober. JH 
rapporterer på neste møte.  

 
3. Lotteri, status. 

 
Line redegjorde kort for status. Vi er i gang med å samle sammen premier. 
Godkjenningsprosessen har startet. Loddsalget skal starte i slutten av september elle 
begynnelsen av oktober. 

 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

 
4. Nye varslingsrutiner fra NIF 

 
NIF innfører MittVarsel, som gjør det enklere å varsle om tillitsbrudd i idretten og i 

   klubben. Stjernen Ung er underlagt dette – og info om MittVarsel er nå 
lagt ut på 



 2 

Stjernenung.no. Klubben må oppnevne to saksbehandlere for å håndtere eventuelle 
 varsler som kommer. 
 

Vedtak: Styreleder og nestleder blir saksbehandlere.. 
 

5. Kafeteriaavtale og samarbeidsavtale Ung-Elite, behov for gjennomgang. 
 

Det formelle forholdet mellom Stjernen Ung og Stjernen Elite er regulert i en  
 samarbeidsavtale. Styret drøftet dette. Det er behov for å gjennomgå avtalene og 
 ikke minst kafeteriaen og økonomien her. 
 

Vedtak: Styreleder varsler Elite om at Ung ønsker å reforhandle samarbeidsavtalen 
og gjennomgå kafeteriadriften. John Henrik starter arbeidet med å se på 
kafeteriaregnskapet. 

 
6. Statusrapport fra komitéene: 

 
6.1 Hus og drift 

o Må ha en runde på hvor oppbevare utstyr for kamper 3 mot 3. Må 
involvere vaktmesterne i plassering og lagring. 
 

6.2 Marked og media: 
o Mulig ny hovedsponsor. Martin jobber videre med denne. 
o Vi må bli flinkere til å vise frem sponsorer i sosiale medier. Martin lager 

oppsett, kulepunkter til nyheter. Roy legger ut. 
o Griff som sponsor må følges opp. 
 

6.3 IT og finans 
o Arbeidet med å rydde opp i kontingenter og treningsavgifter er i gang. 
o Teams funker bra som klubbens nye kommunikasjonsverktøy. De fleste er 

nå ombord. 
 

6.4 Sport 
o Viktoria og Therese G er i full gang med jentesatsingen. Trening hver 

tredje uke i hallen. Det planlegges egen jentedag, Det er opprettet 
samarbeidslag med Comet. 

o Status trenere: Sebastian Søby inn på U16 og på yngre lag. 
o Overnatting på StjerneVærste er ikke tillatt for noen lag. 
o Status 2007-laget: Styret må straks ta avgjørelse om vi skal forsøke å stille 

lag eller om dette ikke lar seg gjøre. Line innkaller til møte denne uka. 
 

7. StjerneVærste is. Status og veien videre. 
 

Vi har fått innvilget 1. millioner kroner fra Norges Ishockeyforbund/Plug&Play- 
 konseptet. Dette er avgjørende penger for å få realisert prosjektet. Styreleder  
 informerte kort om status på planleggingen. 
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Vedtak: Tatt til etterretning. 
 

8. Radieslip. 
Det må etableres en god betalingsordning og rutiner for slik slip. LT sjekker med 

  Morgan Pettersen og Alex Nilsen om hvordan dette best kan ordnes i praksis. 
  

9. Eventuelt 

• MyGame er nå oppe og går. 
 
 
 

Fredrikstad, 5. september 2022 
 
 

 
Roy C. Andersen  Hanne Kaugerud  Martin Andersen 
Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

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

 
Anette Lorentzen   

Varamedlem    
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