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Referat fra styremøte nummer 8, 2022-2023, Stjernen Ung. 
  
  
Tid:             Mandag 5. desember 2022, kl 1730-20.00 
Sted:          Stjernehallen 
Til stede:    Anette Rud Lorentzen, John Henrik Andersen, Martin Andersen, Lars-Thomas 

Stene, Roy C. Andersen og Line Holth. 
Forfall: Hanne Kaugerud. 
  

Saksliste: 
  

1. Godkjenne referat fra 7.11.2022 
 
Vedtak: Referatet godkjennes og legges ut på nettsiden. 
 

2. Isbaneprosjektet 
 
Økonomi: 
Vi er snart i mål med å finansiere innkjøp og bygg. Så langt har klubben sikret  
 5.025.000 millioner kroner i støtte. Det mangler nå 550.000 kroner for å komme helt i 
 mål. Det er videre gitt muntlig beskjed fra kommunen om at Stjernen Ung vil motta 
 500.000 kroner i driftstilskudd per år frem til Arena Fredrikstad står klar. 
 
Arbeidet med skaffe 550.000 fra bedrifter og privatpersoner må intensiveres og 

 fullføres i løpet av desember. 

 

• Martin setter inn støtet for å gå på bedrifter for å selge skilt i hallen. 

• Alle i styret må bidra og kontakte de de kjenner. 

• Line må huske å fakturere for produksjon av skilt. 

• Line igangsetter Spleis. 

 
Videre fremdrift – bygging: 

• Arbeidet med porter og garasje starter opp denne uken. 

• El-montasjer og belysning påbegynnes i desember 

• Prøveoppsett vant i desember. 

• Montering av nye dører: Januar. 

• Bestille utendørsskilt. Januar. 

• Rydde plass til kjøleaggregat og lage fundamentering: Januar. 
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• Montere isbane: Februar/mars. 

• Montere og bygge brakker: Mars/april. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 

3. Barneidrettens dag  
 
FRID arrangerer barneidrettens dag, lørdag 4. februar. 11.00-15.00. 
Line tar kontakt med U9 og følger opp det praktiske. Lagleder er allerede kontaktet.  Husk 
flyers. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 

4. Budsjett 2023 
Arbeidet med budsjett 2023 er i gang. Styret drøftet satsinger og mulighet i neste års 
 budsjett: 

• Det bør ta høyde for at vi kanskje må bidra økonomisk for å fylle hullene på U18 
og U20 neste sesong. 

• Vi må gjøre en skikkelig beregning av treningsavgifter målt mot mange spillere vi 
har. 

• Utgifter trenere 2023 må beregnes. 

• Driftsbudsjett StjerneVærste isbane må skilles ut som egen avdeling i regnskapet. 
 
Vedtak: Line samarbeidet med John Henrik – og legger fram forslag til budsjett til  neste 
styremøte, i januar.  
 

5. Økonomisk status 

• Lagkasser og egenandeler: John Henrik og Roy har startet arbeidet med å 
finne ut av egenandeler og lagkasse for 2007-laget. Det er ventet at de lander 
på en løsning i løpet av en ukes tid. 

• Driftsbudsjett: Den økonomiske situasjonen og årsregnskapet viser at driften 
er sunn. 

 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

 
6. Sport - status før neste sesong 

a. Ung-Elite: Lars-Thomas og Roy har hatt møte med elite for å drøfte hvordan 
overgangen mellom junior og senior kan bli bedre – og hvordan Ung og Elite 
kan samarbeide bedre for å sikre at talenter blir værende i klubben. Blir fulgt 
opp med nytt møte om kort tid. 

b. Trenerkabal: Lars-Thomas er i gang med å sondere aktuelle trenere for 
sesongen 2023/2024. 

 
7. Kort løypemeldig fra komiteene 

 

• Det er påmeldt to U7lag til serierunder etter jul. 

• U20 sitt kampoppsett etter jul skal være klart 14.12. 
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• Sluttrapport for Amedia/Sparebanksitftelsen er sendt inn og godkjent. (midler til 
knebøystativene på Stjerneværste.) 

• Klubben har fått høye kostnader på alt utstyr som måtte kjøpes inn til den nye 
spillreformen 3v3. Dette var ikke lagt i budsjett. Forbundet bestemte den nye 
spillreformen etter årsmøte.  

• Hockeyskolen har sin juleavslutning lørdag 10.12. Falco, Nissen og a-lagsspillere 
kommer på besøk.  

• U9 romjulsturnering gjennomføres 27.12 

• U10 romjulsturnering gjennomføres 28.12  
 

• Red Beavers bevilger 24.500 kroner fra innsamling etter Christoffer. 

• Line sjekker med Falco-fondet og Anders Helgesen-fondet. 

• Det bevilges 5000 kroner til styremedlemmer for å dekke utgifter. 

• Fotografering: De fleste lag er tatt. 

• Fredag 27. Januar – trener, leder og styret. 
 
 
 
 
 

Fredrikstad, 5. desember 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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