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Referat fra styremøte nummer 12, 2022-2023, Stjernen Ung. 
  
  
Tid:                   Søndag 12. mars 2022, kl 20.00-21.30 
Sted:                 Teams 
Til stede:    Lars-Thomas Stene, Hanne Kaugerud, Roy C. Andersen, John-Henrik Andersen, 

Martin Andersen, Anette Rud Lorentzen og Line Holth. 
Forfall: Ingen. 
  
Saksliste: 

. 
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte.  

  
Vedtak: Godkjent. 

  
2. Innkomne forslag til årsmøtet. 

  
Det er kommet inn to saker til årsmøtet som skal behandles. Begge er fra Jan G. Lund. 
 

 Forslag 1. Nedsette et utvalg som skal vurdere navneendring. 
  

Styrets vurdering:  
 
Å endre navn på et idrettslag er noe man skal være svært forsiktig med. Spesielt siden 
Stjernen Hockey Fredrikstad er moderklubben – og har over 60 år lange røtter. 
Likevel mener vi at det kan være grunn til å vurdere om man skal justere navnet slik 
at «Ung» kommer med, for å tydeligere skille foreningen fra Stjernen Hockey 
Fredrikstad Elite. 

 
Styrets innstilling: Forslaget støttes. 

 
 Forslag 2: Sette ned rekrutteringsgruppe med navngitte personer. 
 

Styrets vurdering: Stjernen Hockey Fredrikstad er enig i at rekruttering er svært viktig 
og et av kjerneaktivitetene i klubben. Styret har helt konkrete planer om å forsterke 
dette arbeidet betydelig inn mot neste sesong, blant annet med en egen 
rekrutteringsansvarlig i styret, som skal jobbe tett med andre ressurspersoner i 
klubben for å markedsføre og organisere tilbudet enda bedre. Dessuten vil den nye 
isbanen på StjerneVærste gjøre at vi kan drive mer omfattende og bredere 
rekrutteringsarbeid enn vi har gjort til nå. 
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Slik vi leser forslaget, skal forslagsstiller komme med detaljert forslag. Siden dette 
ikke foreligger, er det vanskelig for årsmøtet å realitetsbehandle forslaget. 
Vi setter pris på engasjementet – og ser frem til innspillene. Samtidig må det være 
slik at det er styret, ikke årsmøtet, som legger premissene for hvordan 
rekrutteringsarbeidet skal organiseres og hvem som skal være med i dette arbeidet. 

 
 Styrets innstilling: Saken sendes videre til styret for videre oppfølging 
 
  

3. Endelig godkjenning av årsmelding fra styret 
 
Styret gjennomgikk siste utkast til årsmelding og gjorde noen små justeringer. 
 
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes og legges ut som styrets beretning for 
kalenderåret 2022. 

 
  

  
Fredrikstad, 14. mars 2023 

  
  
  
Roy C. Andersen  Hanne Kaugerud  Lars-Thomas Stene 
Styreleder   Nestleder   Styremedlem  
  
  
John-Henrik Andersen Martin Andersen  Anette Rud Lorentsen 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
 
  
Line Holth 
Adm. Leder. 
 


