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Referat fra styremøte nummer 7, 2022-2023, Stjernen Ung. 
  
  
Tid:             Mandag 7. november 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. Godkjenne referat fra styremøte 5.9 og 12.10. 
  

Vedtak: Begge referatene ble godkjent uten endringer. 
  

2. Isbaneprosjektet 
  

Styreleder redegjorde for status på isbaneprosjektet. Han og Alexander Nilsen har 
nylig besøkt produsenten Intercom i Syd-Tyrol og gjennomgått alle detaljer på 
isbanen, montering og tekniske data, samt mulig levering og pris. Produsenten 
leverer isbaner over hele verden – rundt 100 i året. Hovedinntrykket er solid, og 
prosjektet står grunnstøtt. En del tekniske avklaringer ble gjort. 

  

• Status finansiering: 
o Avtalte midler fra lagene må utbetales. 
o Vi har mottatt 575.000 kroner fra Eckbos legat. 
o Avventer svar fra Olav Thon stiftelse. 
o Til sammen er rundt 5 millioner kroner samlet inn, inkl. egne midler. 
o Utbetalinger av gaver må starte opp. JH og Roy tar tak i dette. 
o Vi ønsker å få det meste av fakturaer inn før nyttår, fordi dette vil gis oss 

momskompensasjon allerede i 2023. 
o Vi mangler cirka 500.000 kroner for å være i mål. 
o Vi avventer svar fra kommunen om driftsstøtte. Dette er kritisk mtp drift. 

  

• Status kommunikasjon: 
o Pressemelding om 200’ fra SpareBank1 må ut. 
o Pressemelding om 1 million kroner fra NIHF må ut. Roy til Lillehammer. 
o Pressemelding om 575.000 fra Eckbo må ut. 
o Roy sjekker med FB om interesse for mediesak. 
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o Næringslivet og private givere må mobiliseres. Egen sak pluss kampanje i 
sosiale medier i desember. 

  

• Status bygging: 
o Det meste av avklaringer er nå på plass. Brannteknisk tegning må ettergås. 
o Ventilasjon, lys og montasje av dører må være gjort innen nyttår. 
o Bygging av isbanen tar til i januar. 
o Montering kan starte i februar. 
o Mulig åpning i mars eller april. 

  
Drift: Hanne sørger for å lage liste med alle punkter som må avklares når isbanen skal 

 driftes/rutiner som må på plass. Vi besøker Comet, Moss og evt Ski for å samle  
 erfaring.  
  

Vedtak: Det går mot en historisk beslutning. Styret tok redegjørelsen til  etterretning.  
  

3. Ungdomskamp 
  

Vedtak: Flyttes til februar. Line sjekker motstander og tidspunkt. 
  

4. Økonomi og budsjett 
  

• Kafeteriagjennomgang med elite. JH og AndersÅ følger opp med Hilde. 

• Lotteri. Trøbbel med enkeltspillere som ikke har solgt ut bøkene. Tydeligere 
informasjon må ut neste gang. 

• Lagkasser:  
  

Styreleder la frem følgende forslag: 
  

Regler for lagkasser 
  
Om lagkasser 
Alle midler som settes inn på en lagkonto tilhører laget og ikke enkeltpersoner. Det kan likevel 
lages en oversikt som viser hvor mye hver enkelt spiller har tjent inn, slik at dette går til 
nedbetaling av egenandeler og treningsavgift for den enkelte spiller når han/hun spiller på 
laget. Dette skal avtales – og lagleder og/eller økonomiansvarlig skal ha denne oversikten. 
  
Lagkasser skal opprettes innenfor Stjernens Ungs kontoplan – slik at det inngår i klubbens 
regnskap. Lagkassene er derfor juridisk klubbens eiendom, men disponeres av laget og de 
tillitsvalgte der. 
  
Alle uttak fra lagkassen skal godkjennes av både lagleder og økonomiansvarlig på laget. Det 
skal leveres bilag på alle uttak. 
  
Spillere som slutter 
Spillere som slutter på sitt lag har ingen rett til refusjon av tidligere inntjente penger i lagets 
regi, ei heller tidligere innbetalte egenandeler som var ment for generelle fremtidige utgifter. 
Unntaket her er hvis egenandelen var innbetalt til en helt konkret og datert aktivitet som det 
aldri ble noe av. 
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Det er ikke mulig å tilbakebetale inntjente penger til privatpersoner, heller ikke i form som for 
eks. gavekort. 
  
Opphør av laget 
Om laget av en eller annen grunn blir nedlagt, overføres gjenstående midler til Stjernen Ung, 
som skal sørge for at midlene følger de gjenværende spillerne til nytt lag. Der dette ikke går, 
tilfaller midlene klubben. 
  
Om lag slås sammen, legges det en plan for sammenslåing av lagkasser mellom lagene. 
  
Når man er spiller, foreldre eller tillitsvalgt i Stjernen velger man å godta disse reglene. 

  
Styret drøftet prinsippene rundt lagkasser. Styret fraråder å bruke lagkasser til 
oppbevaring av individuelle egenandeler som ikke tilhører laget. Det kan gi rom for 
misforståelser og konflikter. Midler i lagkassa tilhører laget. 

  
Vedtak: Reglene for lagkasser ble vedtatt av et enstemmig styre. De presenteres for 
lagledere ved neste lagledermøte – og lagene får tid til å rydde opp. Reglene blir 
gjeldene fra 1.1.2023.  

  
5. Status og saker fra komiteene. 

  
Sport: Lars-Thomas gjennomfører samtaler med alle trenere. Det er fremkommet 

noen tilbakemeldinger som må følges opp. 

 
6. Byttedagen. 

  
Stjernen Ung arrangerer den store byttedagen på StjerneVærste, med god hjelp fra 
SpareBank1. Martin holder i gjennomføring. Roy lager sak og legger ut i sosiale 
medier – og lager annonse. Martin forsøker å få forhåndsomtale i lokalmedia. 
  
Vedtak: 
  
Innlevering av brukt sportsutstyr: 
  
Torsdag 17. november, kl. 1700-2000. LT, Martin stiller. 
Fredag 18. november, kl 1700-2000. Hanne, Martin, Anette stiller. 
Lørdag 19. november, kl 1000-1500, Martin, Hanne, pluss fem dugnadsforeldre. 
   
Line ordner Vipps-konto til byttedagen. 
  

7. Spillerutvalg. 
  

U13 og U14 har meldt inn navn. Roy purrer de andre. 
  
Vedtak: Anette tar en samtale med spillerutvalgene før nyttår. 
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8. Eventuelt. 
  

Radieslip: Bør bakes inn i treningsavgiften fra og med vårhalvåret 2023. Vi kommer 
tilbake til beløpet under budsjettarbeidet 2022. LT drøfter praksis med Alex og 
Morgan. 
  

Bilder i SoMe: Styret minner igjen om at vi bør unngå bilder av barn og unge i bar 
overkropp i sosiale medier. 

  

  
 
 
 

Fredrikstad, 7. november 2022 
  
  
  
  
Roy C. Andersen  Hanne Kaugerud  Martin Andersen 
Styreleder   Nestleder   Styremedlem 
  
 
 
Lars-Thomas Stene  John Henrik Andersen Anette Rud Lorentzen 
Styremedlem   Styremedlem                         Styremedlem  
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