
 

 
 
 
 
Referat fra styremøte nummer 10, 2022-2023, Stjernen Ung.  
   
   
Tid:                   Mandag 15. februar 2022, kl 1730-20.00  
Sted:                Stjernehallen  
Til stede:    Lars-Thomas Stene, Hanne Kaugerud, Roy C. Andersen og Line Holth. John-

Henrik Andersen, Martin Andersen, Anette Rud Lorentsen  
   
Saksliste:  
   

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte.   
   

Vedtak: Godkjent.  
   

2. Årsmøtet: Regnskap og årsberetning 2022  
Line og John Henrik gjennomgikk prinsippene for 2022-regnskapet. De vil under 
årsmøtet redegjøre for dette. Regnskapet er delt opp i tre: Klubben - StjerneVærste – 
kafeteria. Regnskapene er gjennomgått og godkjent og oversendt revisor. 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

  
3. Bygging av ny isbane 

 
Statusrapport, bygging, ved John Henrik og Roy: 
 
• Det er lagt ned en helt fantastisk og rørende dugnadsinnsats fra enkelte, men 

også lagene bidrar og stiller med folk. 
• Vantet er mer eller mindre ferdig montert. Glass blir montert denne uken. Nett 

rundt banen blir montert så raskt som mulig. I slutten av uke 8 forventes det å bli 
lagt avretting på banen.  

• Brakkene begynner å bli ferdige, klare for å legge varmekabler denne uken.   
• Ny strømtavle er ankommet i dag, monteres så raskt som mulig. Det vil ikke være 

strøm/lys på StjerneVærste før tavlen er montert.  
• Roy har avtalt møte med firma som skal se på nytt låssystem.   
• Økonomi og bygging er under kontroll.   

 
 

Drift: 



 
Det er nedsatt en driftskomite som ledes av Hanne. Lars-Thomas og Hanne tok en 
gjennomgang av driftsmodellen. 
 
• I oversikten har komiteen alle oppgaver som må løses i forbindelse med driften.  
• Her er det også fordelt oppgaver som må utføres  
• Åpningsdagen: Hvordan skal denne foregå?  

o Tentativ dato for åpning 20 mars, men usikkert pga levering av isbane. 
o Til åpningen inviteres jentene og U8, trenere, lagledere, styret, 

æresmedlemmer, ansatte, andre idrettsledere og forbund. 
   

4. Status sport v/Lars-Thomas.  
   

Stene redegjorde for møter og dialog med Stjernen Elite for å finne samarbeidsformer 
som kan koble de to enhetene bedre sammen, slik at satsingen på juniorene blir enda 
bedre ivaretatt. Det må skapes bedre hverdag for spillere på de eldste lagene, her må 
det bygges toppidrettskultur. Det må være bedre individuell oppfølgning av yngre 
talenter.  Stjernen må tørre å sette oss høye mål og skape bedre resultater.  
Målsetning om å få inn 12-14 spillere til U18/U20, alternativet kan være at vi ikke klare å 
stille lag.  

   
Vedtak: Tatt til etterretning.  

   
5. Status trenerrekruttering før ny sesong v/ Lars-Thomas  

 
LT la frem utkast til trenerkabal for neste sesong. Vi mangler nå trenere for to 
lag.  Jobber videre med dette. 

  
Vedtak: Tatt til etterretning  

    
   

Fredrikstad, 15. februar 2023  
   
   
   
Roy C. Andersen  Hanne Kaugerud  Lars-Thomas Stene  
Styreleder   Nestleder       Styremedlem   
   
   
   
Line Holth   John Henrik Andersen Anette Lorentsen  
Adm. Leder.   Styremedlem   Styremedlem  
  
  
Martin Andersen  
Styremedlem  


