
 

 

 

Tid:        Mandag 6. mars 2023, kl 1730. 

Sted:     Stjernehallen 

Til stede: John Henrik Andersen, Lars-Thomas Stene, Roy Conradi Andersen og Line Holth. 

Fravær: Martin Andersen, Hanne Kaugerud og Anette Rud Lorentzen. 

 

Agenda: 

  

1. Godkjenne referat fra forrige styremøte.  

  Vedtak: Referatet ble godkjent – og kan legges ut. 

 

2. Godkjenne årsberetning for Stjernen Ung 2022. 

Styret gjennomgikk utkastet til årsberetning og kom med innspill. Styreleder, komitéledere 
 og administrativ leder fullfører – og sender ut til styret for endelig godkjenning. 

Det er også kommet en henstilling fra Stjernen Elite om å utsette årsmøtet til mandag 20. 
 mars. 

Vedtak: Møtet flyttes til 20. mars, kl 18.30. Melding går ut til medlemmer om utsettelsen. 

 

3. Gjennomgå alt det praktiske til årsmøtet. 
a. Sjekke alle papirer og det formelle, 
b. Møteledere, referenter og kontrollkomiteer. 
c. Blomster og annet. 

i.  
d. Valgkomité. Styret innstiller på gjenvalg. 

 
4. Krav til Stjernen Ung.  

Det er kommet et krav fra en tidligere tillitsvalgt. Styret gjennomgikk kravet. Det er sendt 
flere spørsmål til vedkommende for å få oppklarende svar på flere spørsmål styret har til 
kravet. 

Vedtak: Styrets vurdering er at kravet skal bestrides siden det er foreldet. 



  

5. Sport – 2023/2024 

Lars-Thomas Stene redegjorde kort for status sport. Mye av arbeidet nå handler om å forberede 
neste sesong mtp. laginndelinger og trenere. Det er behov for minst to nye trenere for å få 
kabalen til å gå opp. 

Vedtak:  Tatt til etterretning. 

 

6. Åpning og drift av ny isbane. 

Roy og John Henrik redegjorde kort for fremdrift og videre planer. Slik det ser ut nå, kommer 
italienerne rundt 18. mars og starter monteringen av isbanen. Dette betyr at isbanen kan ligge 
med is cirka fra slutten av mars. Dette betyr også at veldig mye av det grunnleggende rundt drift 
av isbanen bør være klart til dette. Rekruttering av vaktmester er for øvrig i gang.  

Vedtak: Tatt til etterretning. 
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