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Referat fra styremøte nummer 6, 2022-2023, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Onsdag 12. oktober 2022, kl 1800-21.00 
Sted:          Stjernehallen 
Til stede:    Hanne Kaugerud, Anette Rud Lorentzen, John Henrik Andersen, Martin 

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

Saksliste: 
  
  

1. Økonomirapport – statusrapport. 
  

Line og John Henrik tok oss gjennom fullstendig gjennomgang av økonomisk status 
per 31. september. Rapporten viser: 
  

• Vi ligger godt an i henhold til budsjett 2022. Økonomien er sunn. 

• Feil i regnskapet 2021 må rettes opp i 2022. Dette gir oss et minus på rundt 
200.000 kroner. 

• Samtidig driver vi inn forfalte treningsavgifter, noe som gjør at vi styrer mot null 
i 2023. 
  

Vedtak: Tatt til etterretning. Styreleder roste arbeidet som er gjort med å skaffe en 
god økonomioversikt: Det er avgjørende for styret å ha løpende visshet om 
økonomien i klubben. 

  
2. Etiske retningslinjer for alle trenere og tillitsvalgte i Stjernen Ung. 

  
Det er behov for å ha bevissthet rundt hvilke etiske retningslinjer for tillitsvalgte og 
trenere og ledere i Stjernen Ung. Her foreligger det allerede flere regelverk som 
gjelder for norsk idrett. Styreleder har samlet disse - og tilpasset disse noe til 
klubben. Styret drøftet disse. 
  
Vedtak: Det etiske regelverket blir gjeldende for Stjernen Ung. Disse legges ut på 
klubbens nettsider og skal gjøres kjent for alle med lederverk i klubben. De settes 
også inn i alle nye trenerkontrakter fra nå av. Det informeres om dette på neste 
lagledermøte. 
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3. Status politirapporter 
  

Anette har tatt tak i dette, og informasjon er sendt ut. Skjemaer er lagt ut til de som 
skal levere inn politiattest. Dette er under god kontroll. 
  
Vedtak: Tatt til etterretning. Info blir også gitt til lagledere på neste lagledermøte. 
  

4. Status StjerneVærste isbane. 
  

Styreleder ga kort gjennomgang av status. Vi venter fortsatt på svar på et par 
søknader, men finanseringen er solid og tilfredsstillende nok til at klubben kan starte 
arbeidet. 
  
Vedtak: Styreleder får fullmakt til å signere kontrakt om innkjøp av isbane og 
kjøleanlegg – og å starte arbeidet når det finansielle bildet blir enda mer klart. 

  
5.  Status sport 

 

• Camp uke 40 er gjennomført. Godt opplegg og logistikk, men det lugget rundt 
gjennomføring pga manglende kommunikasjon med trenere. 

•  Trenerseminar gjennomført med stort fremmøte. Gode tilbakemeldinger. Blir 
et fast forum fremover. I okotober kommer sportslig ledelse i NIHF på besøk. 

• Keeperopplegget fungerer godt. 

• Opplegget til Juraj funker bra, lagene får nå beskjed i god tid når han skal ha 
treninger. 

 
6. Endring i styret 

 
Monica Giske har trukket seg fra styret grunnet sykdom. 
 
Vedtak: Giske erstattes av varamedlem Anette Rud Lorentzen, som heretter møter 
som ordinært styremedlem. 

 
 
 

Fredrikstad, 12. oktober 2022 
 
 

 
Roy C. Andersen  Hanne Kaugerud  Martin Andersen 
Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 
Lars-Thomas Stene  John Henrik Andersen 
Styremedlem   Styremedlem 

 
Anette Lorentzen   

Styremedlem   
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