
Saksliste – årsmøte, Stjernen Ung, 2021. 

Tid: Mandag 8. januar 2021, kl 1830. 
Sted:  Møtet avholdes digitalt på Teams. Påmeldte er innkalt per epost. 

1. Åpning av årsmøtet i Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung).

2. Godkjenning av de stemmeberettigede.

3. Valg av dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

5. Behandle idrettslagets årsberetning.

6. Behandle idrettslagets regnskap og balanse for 2020 i revidert stand.

7. Behandle idrettslagets budsjett for 2021.

8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

9. Fastsette medlemskontingent for 2021.

10. Behandle innkomne forslag og saker.

11. Valg
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Styrets arbeid har i stor grad handlet om disse hovedoppgavene i perioden: 

Corona-pandemien: 

Idretten i Fredrikstad og Norge har det siste året vært gjennom sin største krise siden 2. 

verdenskrig. Corona-pandemien har ført til at idrettshaller har vært stengt i lange perioder 

og at normal kampaktivitet ikke har vært mulig å gjennomføre, bortsett fra noen få uker 

høsten 2020. 

Pandemien har selvsagt rammet den planlagte aktiviteten i Stjernen Ung hardt - og svært 

mye av styrets arbeid og operative kraft har gått med til å håndtere denne situasjonen 

fortløpende gjennom året. Det har naturlig nok ført til at enkelte andre oppgaver, som styret 

og administrasjonen ellers ville ha arbeidet med, er blitt nedprioritert. 

Styrets mål har hele veien vært å opprettholde et normalt treningstilbud til så mange barn 

og unge som mulig i perioden, og å innrette smitteverntiltak i hallen nettopp for å få til 

dette. Det har vi i stor grad lykkes med. 

Styret har også vært i hyppig dialog med kommunen for å unngå at de eldste lagene, U18 og 

U21, skulle bli ekstra hardt rammet av tiltak rettet mot denne aldergruppen. Styret utnevnte 

tidlig Martin Andersen som smittevernansvarlig, og han har, sammen med administrativ 

leder og styreleder, med forankring i styret, holdt i de stadig skiftende lokale og nasjonale 

restriksjonene og hvilke følger dette har fått for lagene og utøverne våre. 

Hyppig kommunikasjon med oppdatert informasjon til lagene, spillerne og foreldrene har 

vært viktige tiltak. Stjernen Ung innførte tidlig strenge smitteverntiltak i hallen, med blant 

annet krav til munnbind, garderobe-restriksjoner og foreldre-nekt i hallen. 

Smittevernreglene er blitt stadig oppdatert på vår nettside stjernenung.no. 

Styret vil rette en stor, stor takk til alle spillere og ikke minst trenere og ledere som har 

gjennomført tiltakene i praksis og som har vist stor tålmodighet og forståelse i disse 

krevende tidene. 

Det har i skrivende stund ikke vært noen smittetilfeller blant utøvere eller voksne i Stjernen 

Ung som kan spores tilbake til noen av våre treninger i perioden. 

Sportslige følger av corona-pandemien: 

• Stjernehallen ble stengt ned kort tid etter 12. mars 2020. Sesongen 2019/2020 ble

avsluttet umiddelbart uten at noen av de planlagte sluttspilllene ble gjennomført.

• I denne perioden ble trenerne på faste lønnsutbetalinger helt eller delvis permittert.

De kom tilbake i jobb da fellestreningene startet opp igjen.

• Barmarkstreningen ble frem til juni gjennomført i små grupper med inntil fire spillere.

• I perioden som fulgte ble barmarkstreningen igjen felles, men med

avstandsrestriksjoner.

• Sesongen startet opp som normalt i august/september. Alle lag fikk i noen uker spille

kamper i henhold til serieoppsettet.
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Sak 6: Behandle idrettslagets regnskap og balanse for 2020 i revidert stand. 
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Balanseregnskap Stjernen Hockey Ung 2020: 
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Sak 7: Behandle idrettslagets budsjett for 2021. 

Forslag til budsjett Stjernen Ung 2021 

Inntekter: 
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Utgifter: 
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Sak 8: Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

Forslag fra styreleder i Stjernen Ung: 

Stjernen er i dag organisert i to separate klubber, Stjernen Ung og Stjernen Elite. For å løse 
de mer langsiktige utfordringene, både sportslig og organisatorisk, må blikket i større grad 
løftes fra de daglige operative oppgavene. Et sterkere og mer slagkraftig klubb krever at Ung 
og Elite jobber tettere og bedre sammen i fremtiden. Dette blir spesielt viktig i tiden frem 
mot Arena Fredrikstad og med en vedtatt tydeligere satsing på egne spillere. 

Styrene i Ung og Elite får fullmakt av årsmøtet til å nedsette et felles utvalg som gjennomgår 
Rød Tråd og vurderer hvordan de to klubbene bedre kan virke sammen. Utvalget legger frem 
forslag til justering av Rød Tråd og hvordan et bedre og tettere samarbeid kan organiseres. 

Forslaget styrebehandles av Ung og Elite – og dette legges frem for utvidet medlemsmøte på 
forsommeren 2021 og behandles der. 
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Sak 9: Fastsette medlemskontingenten for 2021 

Styret i Stjernen Ung innstiller på at medlemskontingenten forblir uendret på 400 kroner for 
enkeltmedlemmer og 600 kroner for familiemedlemsskap. 
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Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker. 

Det er kommet inn ett forslag til vedtektsendringer: 

Forslag 1: 

Forslag til nytt punkt under: VEDTEKTENE. 

SPILLER-STATISTIKK FOR SPILLERE I “UNG”  

ALLE skal registres med alle kamper for Stjernen hockey. Fra U 7-8 nivå – t.o.m. U 21 (under 
A-laget).

Antall kamper akkumuleres fra sesong til sesong, gjennom et dataprogram som ivaretar 
dette. Det er Ung som har ansvar for å skape og vedlikeholde dette programmet.  
NB: Flere spillere kan spille kamper på flere årsklasse-lag i enkelte sesonger.  

PS: Pr. sesongen 2020/2021 – skal alle spiller f. 2021 og yngre tilbakedateres til sin første 
sesong for Ung. F. 2020 og eldre oppdateres på nåværende statistikk - gjort til 60 års 
historien.   

Statistikken skal oppdateres foran hver ny sesong på Stjernen Ungs hjemmesider. 

LANDSKAMPER. 
Tilsvarende registrering for kamper med LANDSKAMPER i ungdomsklassene. 

I sesongberetningen for «UNG» skal alle spillere med landskamper komme tydelig frem, med 
hvilket årsklasselag og antall kamper. 
Akkumulert statistikk pr. sesong, som over  ( til historie og statistikk bruk) 

Innsendt av Jan G. Lund, 28. februar 2021. 

Styrets vurdering: 
Forslaget tilstedes. Det nedsettes en statistikkgruppe som jobber frem tekniske forslag og 
løsninger. Årsmøtet gir styret i Stjernen Ung fullmakt til å nedsette dette. 
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Sak 11: Valg 
 
Innstillinger fra valgkomiteen for sesongen 2021/22 
 
 

Styret Ung Navn  
Leder Roy Freddy Andersen Ikke på valg 
Nestleder Lars-Thomas Stene  Ny, velges for to år 
Styremedlem Anette Rud Lorentzen Gjenvalg 1 år 
Styremedlem Anne Eriksen Gjenvalg 1 år 
Styremedlem Christer Olsen Gjenvalg 1 år 
Varamedlem Martin Andersen Gjenvalg 1 år 
Styret Elite Navn  
Leder Gisle Edvard Årnes Ikke på valg 
Nestleder Odd Christian Danbolt Gjenvalg 1 år 
Styremedlem Heidi Svensen  Gjenvalg 1 år 
Styremedlem Thomas Buskoven Ny/gjenvalg 1 år 
Varamedlem Lillian Ovell Ny. 1 år. 
Lovkomite´ Navn  
Leder Svein Hansen NY, 1 år 
Medlem Jan G Lund  Gjenvalg 1 år 
Medlem Karita Henriksen Gjenvalg 1 år 
Varamedlem Erik Eliassen Gjenvalg 1 år 
Kontrollutvalg – 
Stjernen Elite 

Navn  

Medlem Terje Pedersen  Gjenvalg 1 år 
Medlem Per Hasselgård Gjenvalg 1 år 
Varamedlem Freddy Knold Ny, 1 år 
Adelskomite´  Navn  
Styreleder i Elite Gisle Edvard Årnes Gjenvalg 1 år 
Styreleder i Ung Roy Freddy Andersen Gjenvalg 1 år 
Spiller Sander Rønnild Gjenvalg 1 år 
medlem Elisabeth Westmark  Gjenvalg 1 år 
medlem Jan G Lund  Gjenvalg 1 år 
Kontrollutvalg –
Stjernen Ung 

Navn  

 Thomas Rosenquist Gjenvalg 1 år 
 Rolf Halvorsen  Gjenvalg 1 år 

 
 
Styrene i Stjernen Elite og Stjernen Ungs innstilling til valgkomite: 
 
Leder:     Jon Henrik Andersen. Ny, 1 år.  
Medlem:   Yvonne Henriksen. Ny, 1 år.  
Medlem:   Anders G. Hansen. Gjenvalg, 1 år. 
Varamedlem:   Trygve Skøien, Ny, 1. år. 
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