
Saksliste – årsmøte, Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung), 2023. 

Tid: Mandag 20. mars 2023, kl 1830. 
Sted:  Stjernehallen, Vip-rommet 

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

2. Godkjenning av de stemmeberettigede.

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

4. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

5. Behandle idrettslagets årsberetning.

6. Behandle idrettslagets regnskap og balanse for 2022 i revidert stand.

7. Behandle idrettslagets budsjett for 2023.

8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

9. Fastsette medlemskontingent for 2023.

10. Behandle innkomne forslag og saker.

11. Valg
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Årsmelding Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung) 2022 
Innledning: 

Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung) har hatt nok et begivenhetsrikt år med stor aktivitet, god 
økonomi og stabil rekruttering. Året startet med nedstenginger og strenge koronarestriksjoner etter 
over to år med pandemi. Det var derfor en enorm lettelse da denne triste perioden i klubben og 
idrettens historie endelig var over før påske 2022. 

Klubben og klubbstyret har i året brukt mye av sin tid for å legge grunnlaget for en ny ishall. Vi tror 
dette blir et svært viktig løft for at klubben skal øke rekrutteringen og ikke minst henge med sportslig 
i kamp med de andre klubbene i Norge.  

Under følger en gjennomgang av det viktigste som har skjedd i løpet av 2022. 

Medlemstall og aktive: 

Administrasjon i Stjernen Ung består av Line Merete Holth, som er klubbens administrative leder i 
70% stilling. Hun tar seg av den daglige driften, regnskap, innkjøp, medlemmer, dugnader, 
istidskalendere, utleie StjerneVærste, og all kommunikasjon med forbund, krets og kommune. Hun 
søker også på midler fra ulike stiftelser, kommune, idrettsråd og bedrifter gjennom året.  

Klubben hadde ved utgangen av året 329 aktive spillere. Det er en liten økning fra 2021 da vi hadde 
324 aktive. Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung) hadde ved årsskiftet 670 medlemmer. Barna 
på hockeyskolen er nå registret som medlemmer. Det har vært lagt ned arbeid de siste to årene med 
å rydde i medlemsregisteret og å få alle registret korrekt. Dermed ser medlemsutviklingen slik ut: 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Familie 143 155 108 90 318 331 

Person 165 224 236 181 180 233 

Totalt 308 379 344 271 608* 670* 

* Her er hockeyskolens medlemmer inkludert.

Sak 5:
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Styrets arbeid: 

Styret i Stjernen Ung, som ble valgt under årsmøtet 14. mars 2022, har bestått av: 

• Styreleder: Roy Conradi Andersen 
• Nestleder: Hanne Kaugerud 
• Styremedlemmer:  Morten René Andersen 

John Henrik Andersen 
Lars-Thomas Stene 
Monica Giske 

• Varamedlem:  Martin Andersen 

Morten René Andersen og Monica Giske har trukket seg fra sitt verv i løpet av perioden pga sykdom. 
Dermed har Martin Andersen rykket inn som fast styremedlem. Under ekstraordinært årsmøte i mai 
2022 ble Anette Rud Lorentzen valgt inn som nytt varamedlem. Hun har fungert som ordinært 
styremedlem i Giskes fravær. 

Styret har avholdt i alt 12 styremøter gjennom året. De viktigste oppgavene styret har konsentrert 
seg om er: 

• Styrke den sportslige satsingen: Se kapittel under.
• Samarbeidet med Stjernen Elite. Det har vært avholdt flere møter for å komme frem til et

bedre samarbeid rundt oppfølging av talenter og bedre flyt mellom U18, U20 og A-lag.
• Gjennomgang av kioskdrift: Stjernen Ung og Stjernen Elite har gjennomgått kafeteriadriften

for å se på lønnsomhet, logistikk, vareinnkjøp, ressursbruk, dugnader og så videre.
• Regler for lagkasser og økonomi og egenandeler: Det har vært en del ulik praksis rundt

dette. Klubben ønsker å lage en felles økonomisk håndbok slik at det lages en mal for
økonomihåndtering i klubben. Denne blir klar i 2023.

• Overgang til Teams: Kommunikasjon er viktig i en stor klubb. Vi har hatt et ønske om å gå
mer bort fra epost og ikke minst sørge for at alt klubbarbeid og alle dokumenter ligger på én
felles sentral server – ikke på private maskiner. Klubben har nå tatt i bruk Microsoft Teams
for felles kommunikasjonsplattform. Dette har vært et betydelig arbeid.

• Nye drakter med nye sponsorer: Klubben kjøper nå inn felles draktsett til alle spiller på alle
lag. Dette gir gode sponsorinntekter til den sportslige satsingen. Nytt draktsett ble delt ut i
2022. Dette skal vare i fire år.

• Etiske retningslinjer for alle tillitsvalgte i klubben: Vi er pålagt å følge NIFs etiske
retningslinjer. Stjernen Ung har nå samlet alle disse i ett dokument og publisert dette på
våre nettsider. Alle som tar verv eller oppdrag for klubben forplikter seg å følge disse.

• Byttedagen: Stjernen Ung har arrangert byttedagen, der folk (fra alle idretter) kan skaffe seg
treningsutstyr for en billig penge. Byttedagen er støttet av SpareBank 1. Byttedagene ble
avviklet på StjerneVærste 17.-19. november 2022.

• Ny isbane på Stjerneværste: Stjernen Ung har startet det omfattende arbeidet med å bygge
ny isbane på Værste i den gamle Jøtullageret. Se kapitel under.

• Opprydding kontingenter og medlemsavgifter: Det har vært jobbet med å gjennomgå
gamle fordringer, slette inaktive medlemmer og spillere, og sørge for at samtlige aktive
spillere er ajour med betalinger.
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Komitéarbeid: 

Styret har hatt et ønske om en tydeligere delegering av oppgaver, hvor også flere utenfor styret 
trekkes med i klubbarbeidet. Styret har dermed delt inn arbeidet i komiteer, hvor medlemmer av 
styret leder sine respektive komiteer. Forsøket har vært delvis vellykket og må forberedes. 

Hus og drift (Hanne Kaugerud og Anette Rud Lorentzen): 

Vi startet sesongen med å bygge om Wang-/U18-/U20-garderoben, samt satt opp ny trenerbod 
utenfor Stjernehallen. Trenere og støtteapparatet rundt U18/U20 var klare på at man ønsker at alle 
spillere har faste plasser i garderoben, uavhengig om man går på Wang eller ikke. Dette er med på å 
skape et bedre samhold i laget. Det ble gjort en utrolig dugnadsinnsats av laget for å få dette til, 
resultatet har blitt veldig bra, hvor også trenerne har fått egen trenerbod. Tusen takk til dere som 
har bidratt! 

Marked- og media (Martin Andersen): 

Stjernen Ung jobber kontinuerlig med nye og eksisterende sponsorer for å styrke klubbens økonomi 
– noe som gjør en styrket sportslig satsing mulig. Klubbens har nå et sponsorbudsjett på 480.000 
kroner, hovedsaklig i draktsponsorer. Dette er over budsjett. Nye drakter er innkjøpt til alle spillere 
og klubben har gjort avtaler med 12 nye draktsponsorer som alle er med i fire år. I tillegg jobbes det 
med hjelm- og webavtaler. 

Det er også hentet inn over 300.000 kroner til ny isbane fra velvillige sponsorer. 

IT og økonomi (John Henrik Andersen) 

Samlet regnskap for 2022 har driftsinntekter på 9.766.568 og et driftsresultat på -479.472. 
Lagenes inntekter og kostnader ligger under hovedregnskap. Vi har i løpet av året valgt å splitte opp 
regnskapet i tre avdelinger. Fra og med regnskapsåret 2023 vil vi operere med hovedavdeling, 
StjerneVærste og kafeteria.  

Hovedavdeling viser driftsinntekter på 4.169.069 og et driftsresultat på -175.513. Det er etter pålegg 
fra revisor foretatt en periodisering av sponsorinntekter som utgjør -266.500. Dette er en 
engangseffekt som trekker tallene ned for 2022 da det ikke var gjort tilsvarende avsetning for 
reversering i 2021. Det er videre ikke ført inn overskudd fra kafeteria på kroner 110.000 i 
hovedavdeling da disse tallene fortsatt ligger i avdeling kafeteria.  

Korrigert for disse er det reelle driftsresultatet på kroner 200.987. 

Medlemskontingenter og treningsavgifter viser et positivt avvik mot budsjett på 208.375 kroner. 
Dette er primært drevet av innkreving av ubetalte medlemskontingenter og treningsavgifter fra de 
siste tre år, og er en effekt som ikke vil vedvare for kommende sesonger. 

Avdeling kafeteria viser et regnskapsmessig negativt driftsresultat. Dette skyldes at overskuddet for 
2021 er bokført i 2022. I tillegg er Elites andel av overskuddet kostnadsført i 2022. Korrigert for dette 
er det faktiske driftsresultatet 330.000 kr til fordeling, der Stjernen Ung sin andel er 110.000 kr. 
Samlede driftsinntekter utgjør 2.183.164. Det er en nedgang i driftsresultat sammenlignet med 
tidligere år. Kafeteriautvalget har sammen med de to klubbene startet en gjennomgang for å bedre 
forstå hvilke grep som kan gjøres for å bedre driftsresultatet. 

Avdeling StjerneVærste som består av vårt Off-ice senter og ny ishall er under oppføring. Regnskapet 
for 2022 består av balanseføringer som ikke er aktivert, og vil først gi et helhetlig bilde når 
regnskapet for 2023 foreligger. 
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Stjernen Ung har i 2022 profesjonalisert administrative støtteverktøy, og standardisert på felles 
plattform for kommunikasjon og samhandling. Det er totalt 47 brukere på Microsoft Office 365. 
Dette gir trenere, lagledere, dommeransvarlige, kafeteria, administrasjon og styremedlemmer nye 
muligheter for å dele informasjon. 

Sportsutvalg/-komité (Lars-Thomas Stene): 

Sportskomiteen i Stjernen Ung har bestått av: 

Leder:  Lars-Thomas Stene 

Medlemmer:  Thomas Pettersen, Tim Winberg og Juraj Sajben. 

Utvalget har hatt regelmessige møter. I tillegg møtes trenerne hver uke for å koordinere aktivitet, 
laguttak, istid og uttak av tropper til kamper. Thomas Pettersen har også ukentlig dialog med A-
laget, med Darren Treloar og Fredrik Johanson. Stjernen Ung har også hatt møter med ledelsen i 
Elite for å forbedre det sportslige samarbeidet og drive en mer planmessig talentutvikling i klubben. 

Styrket satsing: 

Stjernen Ung styrket satsningen på sport 
før sesongen 2022/2023 gjennom 
ansettelsen av Thomas Pettersen, 
utviklingssjef og hovedtrener for U20, 
samt Tim Winberg, fysansvarlig og 
hovedtrener. Fra før er Juraj Sajben 
ansatt som sportssjef (U8 til U16). 

Det var altså ved årsskiftet 2022/2023 tre 
heltidsansatte trenere i Stjernen Ung. 
Ansettelsen av Thomas og Tim har 
profesjonalisert driften av våre eldste lag, 
og de har også bidratt til å utvikle andre 
trenere og lag i klubben.  

Vi håper å få med oss begge videre inn 
mot neste sesong for å kunne bygge 
kontinuitet og fortsette en positiv 
utvikling. Et sentralt fokusområde for 
utviklingssansvarlig er å jobbe enda tett 
med Stjernen Elite mtp talentutvikling og 
hvordan vi skal realisere ambisjonen om 
flere egenproduserte spillere på Stjernen sitt A-lag. Det er en felles erkjennelse at vi ikke har vært 
gode nok til å samarbeide på dette området, men det er en positiv dialog, konkrete planer og tiltak 
til hvordan vi skal samarbeide og hvordan vi skal jobbe fremover.  

Et av områdene det har blitt jobbet mye med i 2022 er å utvikle mer systematikk og høyere kvalitet 
på fysisk trening, på alle nivåer. Tim Winberg har hatt primæransvaret for å utvikle, iverksette og 
følge opp et fys/ off ice-program for alle lag, i tett samarbeid med sportssjef Juraj Sajben. I tillegg har 
vi bygget et bedre og mer systematisk testbatteri og oppfølging. Her har vi inngått et samarbeid med 
Olympiatoppen.  

Videreutvikling av off-ice for alle lag vil videreføres og videreutvikles neste sesong.  

Fra venstre: Thomas Pettersen og Tim Winberg. 

5



Ett sentralt satsingsområde er antall spillere og kvalitet. Vi har denne og de siste sesongene slitt med 
for tynne tropper/for få spillere på de eldre lagene. Dette påvirker våre resultater. Vi har over tid 
jobbet med å øke kvaliteten på individuelle ferdigheter, bl.a ved ansettelsen av Juraj Sajben før 
2020/ 2021-sesongen, og vi ser at dette begynner å gi positive resultater. Men vi har per i dag for få 
spillere på våre eldste lag.  

Vi har denne vinteren jobbet konkret med hvordan vi kan styrke oss på rekruttering, både til U18 og 
U20. Neste år er målsettingen å igjen stille med tropper med god kvalitet på minimum 20 spillere på 
hvert lag. Den langsiktige målsettingen er å få opp langt flere fra våre egne lag/egne rekker. Det å få 
opp flere spillere, og spillere som har nødvendige forutsetninger for å kunne spille på U18 Elite er et 
arbeid som påvirker hele klubben og som det jobbes knallhardt med.   

Vi har denne sesongen stilt to lag i U14-klassen, ett lag i A-serien og ett lag i C-serien. Dette ble gjort 
for å gi et godt kamptilbud i et alderskull med mange spillere. Erfaringen med to lag i to ulike serier 
er positive.  

Vi har denne sesongen gjennomført faste og regelmessige trenermøter for å dele informasjon, dele 
kunnskap og koordinere aktiviteter på tvers av lagene. Dette har vært positivt, og dette vil bli 
videreført og videreutviklet neste år.  

Vi jobber kontinuerlig med rekruttering og utvikling av trenerressurser. Behovet for flere 
trenerressurser vil bli enda større når vi åpner en ny isflate på StjerneVærste og kan legge til rette 
for enda mer aktivitet.  

Juraj Sajben har brukt mye tid med våre yngste lag, og jobber fokusert for å utvikle tekniske 
ferdigheter til våre spillere. Sajben bruker mye av sin tid på lagene U10 tom U14, men bidrar også 
regelmessig på andre lag.  

Jentesatsing: 

Å få flere jenter inn i hockeysporten og i 
klubben er en av de viktigste satsingene 
de neste årene for å opprettholde 
statusen som en av de store, samlende 
breddeklubbene i distriktet. Denne 
sesongen har vi stilt et eget jentelag i 
U9-serien, i samarbeid med Comet. Vårt 
primære fokus har vært på å ta godt 
vare på de jentene vi har, og rekruttere 
nye jenter til våre yngste lag. Vi har per i 
dag flere unge jenter som er ivrige på de 
yngste lagene. Vi engasjerte Victoria 
Løvdal som egen jenteansvarlig i 
Stjernen før denne sesongen. Vi styrker satsningen på jenter ytterligere inn mot neste sesong, og 
målet er at vi skal ha minimum 20 aktive jenter i klubben, og vi tar sikte på å stille to rene jentelag, 
ett på U9- og ett på U11-nivå. Dette arbeidet vil bli langt enklere med ny isbane. 

På treningssiden har vi et godt samarbeid med Frim / MSK-klinikken – bl.a mtp hvordan man skal 
trene og hvordan man skal forebygge skader.  
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Ferieklubb på StjerneVærste: 

Første uke av sommerferien 2022 gjennomførte vi ferieaktivitet på StjerneVærste for barn på 1.-7. 
trinn, et gratistilbud med god støtte fra Fredrikstad kommune. Med dugnadsinnsats ga dette godt 
tilskudd i klubbkassen. 

Besøk fra Norges Ishockeyforbund: 

Stjernen Ung har ved flere anledninger hatt besøk fra sportslig ledelse i Norges Ishockeyforbund 
(Petter Salsten, Tobias Johansson og Anders Gjøse) for å synkronisere den sportslige satsingen med 
føringene fra NIHF – og ha en god dialog om videre talentutvikling på eldre lag. 

Ny spilleform: 3 mot 3 i yngre årsklasser 

Før sesongen 2022/2023 innførte Norges Ishockeyforbund 3 mot 3 spill for de yngre lagene på 
småbaner. Den betydelige endringen kom med svært kort varsel. Det er en omfattende omlegging, 
som Stjernen Ung mente forbundet burde ha brukt lenger tid på å iverksette og rulle gradvis ut. 
Klubben er likevel tilhenger selve spilleformen: Studier viser at disse kampformene gir økt 
involvering, flere puckberøringer og bedre mestringsfølelse hos barna, som igjen på sikt vil gjøre 
ishockeyen morsommere og mer inkluderende. Kampformatet skal gi flere involveringer og 
ishockeyaksjoner per spiller i løpet av en kamp, som igjen vil være gunstig for spillernes utvikling. 

De nye reglene skal på sikt gjelde helt opp til U13, men i 2022/2023 ble regelendringen gjeldene for 
alle lag U7 til og med U11. Senere er det tenkt at også U12 skal spille 3 mot 3.  

Klubben måtte dermed sommeren 2022 gå til innkjøp av mye nytt, og kostbart, utstyr som følge av 
disse regelendringene. For å kunne spille fire kamper parallelt måtte vi ha flere mål, keeper-sett, 
innbytterbenker på is og nye baneinndelere (trosser).  

Lagledere fra de involverte lagene møttes for 
å gå gjennom de nye kampformene, og 
bestemte hva vi hadde behov for av utstyr.  

Gjennomføringene av serierunder og cuper 
for de yngste lagene har fungert veldig bra, 
og utstyret som er kjøpt inn er enkelt å ta 
ut/inn. Utstyret oppbevares i nordenden av 
hallen. Det er laget egne traller til de tunge 
trossene, slik at de enkelt kan transporteres 
over isen.  

Samarbeid med Moss Kråkene: 

Klubben har inngått et treningssamarbeid med Kråkene Moss på U12 og U13. Kråkene Moss har slått 
sammen sine U12- og U13-spillere til ett lag og deltar i U13-serien. Våre U12- og U13-lag lag reiser til 
Moss ishall to ganger i uken og trener sammen med Kråkene. Kråkene Moss er invitert til å trene 
sammen med våre lag i Stjernehallen. Dette er vinn-vinn for begge klubber. Kråkene får flere spillere 
på trening, dette skaper en bedre treningshverdag for dem. Samtidig bidrar våre trenere på disse 
treningene, og vi får mer istid. I tillegg inviteres Kråkene sine spillere til å delta på turneringer med 
våre lag i sitt alderstrinn. Vi har i 2022 hatt med flere spillere på turneringer, og dette har bidratt til 
godt samhold på tvers av klubbene. Målet for 2023 er å fortsette samarbeidet, hvor Kråkene 
beholder sitt lag i seriespill.  
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Bakgrunn for samarbeidet: Moss sin tok kontakt for et mulig treningssamarbeid. De har ikke lag fra 
alderstrinnene U14 til og med U20. Fokus er nå rekruttering, målet frem i tid er å ha lag i alle 
alderstrinn igjen. De ønsker å være en breddeklubb. I tillegg ønsker de å tilrettelegge for de 
ungdommene som ønsker å satse.  Kråkene Moss ønsker å informere godt om vår klubb og hvilke 
muligheter man har. De skal sørge for god informasjon om Stjernen Hockey Fredrikstad og Wang 
Ung/Wang Toppidrett.  

Rekruttering/ishockeyskole 2022: 

Ishockeyskolen har fortsatt etter det vanlige mønsteret de siste årene. I år har vi registret 110 
spillere på skolen. Mange dyktige og ivrige voksne gjør dette avgjørende rekrutteringsarbeidet mulig. 
Full rapport kommer til medlemsmøtet i mai. 

Samtaler med spillerutvalgene, U13-U20 

Det er gjennomført samtaler med spillerutvalgene for alle lag fra U13 til U20. Dette gjøres hvert år 
fordi styret ønsker å høre direkte fra spillernes om hvordan de opplever treningshverdagen og 
miljøet i laget og i hallen. I disse samtalene snakker vi om hvordan spillerne opplever trening på is og 
fys, men også hvordan stemningen er i gruppen og hvordan trenere og lagledelsen jobber med 
holdninger i laget. Det gjør styret i stand til å direkte fange opp forhold vi trenger å kjenne til. 

Arbeidet med ny isbane: 

Stjernen Ung bygget i 2021 sitt nye aktivitets- og off ice-senter StjerneVærste i den gamle 
Jøtullageret på Værste. Det har vært vellykket og et godt supplement til ordinær trening, spesielt i 
barmarksperioden. Likevel har det ikke løst det akutte behovet for mer istid for våre barn og unge. 
Skal Stjernen Ung rekruttere og utvikle habile spillere i fremtiden, har det lenge vært en klar 
erkjennelse at dette vil vi ikke klare uten å få mer istid. Derfor har styret lenge sett på mulighetene 
for å få opp en egen isflate 

I slutten av 2021 
tok vi derfor 
kontakt med 
Værste for å bygge 
en ishall vegg i 
vegg med 
StjerneVærste. Da 
vi fikk grønt lys til 
dette i 2022, også 
fra årsmøtet, 
startet det 
betydelige 
arbeidet med å 
sikre finansiering 
av byggingen. 
Høsten 2022 hadde vi sikret cirka 5,5 millioner kroner i finansiering – samt 500.000 kroner i årlig 
driftsstøtte fra Fredrikstad kommune. Ved nyttår gikk startskuddet for byggingen av den nye 
isbanen. 
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Ishallen skal etter planen åpne i april 2023 – og det vil være en av de 
største løftene klubben har gjort på flere tiår. Ishallen vil sikre betydelig 
mer istid til aldersbestemte lag, og vi tror den også vil bety mye for 
rekrutteringen generelt og ikke minst for jenterekrutteringen. 

Banen måler 56 x 23 meter, og er velegnet som treningsbane. Den er 
ikke godkjent til ordinære seriekamper, som fortsatt må spilles i 
Stjernehallen. Det er lagt ned en enorm dugnadsinnsats for å få hallen 
opp. Det meste er gjort med innsats fra dyktige og ivrige foreldre i 
klubben. Foreningen står i stor takknemlighetsgjeld til alle som har 
gjort dette mulig gjennom utallige timer. 

Planen er at isbanen skal ligge med is i perioden 1. oktober og ut mai 
hver sesong. Anlegget har tre garderober med dusj. Det er anskaffet 
ismaskin og bygget garasje til denne, samt 
teknisk rom. 

Representasjon: 

Styreleder representerte klubben under 
Norges Ishockeyforbunds ordinære 
forbundsting i Stavanger, 10.-12. juni 2022. 
Han har også representert klubben i 
Fredrikstad Idrettsråds ekstraordinære 
årsmøte, november 2022. 

Nestleder representerte klubben under 
årsmøtet til regionen 24. mai 2022. 

Administrativ leder deltok i november 2022 på daglig leder-forum i regi av Idrettsforbundet/Region 
Viken Øst. 

Æresbevisninger: 

Under NIHFs ishockeyting i Stavanger i juni 2022, fikk 
Stjernens æresmedlem Teddy Madsen tildelt den nest 
høyeste æresbevisningen i norsk ishockey, NIHFs 
gullmerke med diplom, etter over 60 års innsats for 
sporten. Teddy kunne ikke være til stede, og dermed ble 
gullmerket og diplomet overlevert personlig av 
ishockeypresident Tage Pettersen under en seremoni i 
Stjernehallen 1. juli 2022. Over 30 venner og seniorer var 
samlet. 
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Gunnar “Dahljo” Johansen gikk bort 

22. juni 2022 døde Gunnar Dahl Johansen – en av klubbens æresmedlemmer. 
Dahljo har hatt en rekke verv og funksjoner i Stjernen, i kretsen og i 
forbundet. Han startet karrieren som målvakt da klubben spilte utendørs på 
Tollbodplassen. Gunnar var også med på det legendariske laget som spilte 
klubben opp i øverste divisjon på 1970-tallet. Etter at han la opp har han 
innehatt så nær som alle roller det er mulig å ha i klubben. Han har også vært 
styreformann i klubben og oppmann på A-laget, han har vært sentral i 
dommersatsingen i Norge – og han har sittet i forbundsstyret. 

Styreleder representerte klubben under Dahljos begravelse. 

 

 

 

Årsberetningen er styrebehandlet og enstemmig godkjent.  

 

Fredrikstad 13. mars 2023:  

 

 

Roy Conradi Andersen   styreleder Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung).  

Hanne Kaugerud  nestleder 

Lars-Thomas Stene  styremedlem 

John Henrik Andersen  styremedlem 

Martin Andersen  styremedlem 

Anette Rud Lorentzen  styremedlem 

Line Holth    administrativ leder 
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Document ID:

Resultatregnskap
Stjernen Hockey Fredrikstad

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2022 2021

Salgsinntekt 1 4 384 110 3 900 805
Annen driftsinntekt 2 5 888 006 5 724 844
Sum driftsinntekter 10 272 117 9 625 649

Varekostnad 1 696 231 639 111
Lønnskostnad 3 2 321 707 1 852 047
Avskrivninger av driftsmidler 4 68 556 2 206
Annen driftskostnad 6 058 445 4 346 418
Sum driftskostnader 10 144 939 6 839 783

Driftsresultat 127 178 2 785 866

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt 330 42
Annen rentekostnad 583 947
Annen finanskostnad 6 316 608
Resultat av finansposter -6 569 -1 513

Resultat før skattekostnad 5 120 608 2 784 353
Resultat 120 608 2 784 353

Årsresultat 120 608 2 784 353

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 5 120 608 2 784 353
Sum overføringer 120 608 2 784 353

Utarbeidet av ECIT
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Balanse
Stjernen Hockey Fredrikstad

Eiendeler Note 2022 2021

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 2, 4 1 591 102 103 685
Sum varige driftsmidler 1 591 102 103 685

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 1 1
Andre langsiktige fordringer 0 12 100
Sum finansielle anleggsmidler 1 12 101

Sum anleggsmidler 1 591 103 115 786

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 228 988 527 650
Andre kortsiktige fordringer 267 221 331 411
Sum fordringer 496 209 859 061

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 5 002 321 5 363 367

Sum omløpsmidler 5 498 530 6 222 428

Sum eiendeler 7 089 634 6 338 214

Utarbeidet av ECIT
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Balanse
Stjernen Hockey Fredrikstad

Egenkapital og gjeld Note 2022 2021

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 5 802 314 5 681 705
Sum opptjent egenkapital 5 802 314 5 681 705

Sum egenkapital 5 802 314 5 681 705

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 242 334 -6 616
Skyldig offentlige avgifter 158 590 261 481
Annen kortsiktig gjeld 886 396 401 644
Sum kortsiktig gjeld 1 287 320 656 509

Sum gjeld 1 287 320 656 509

Sum egenkapital og gjeld 7 089 634 6 338 214

                                        
                                        

Fredrikstad, 13.03.2023
Styret i Stjernen Hockey Fredrikstad

Roy Freddy Conradi Andersen
styreleder

Hanne Christin Kaugerud
nestleder

Lars-Thomas Stene
styremedlem

John Henrik Andersen
styremedlem

Anette Rud Lorentzen
styremedlem

Leif Martin Andersen
styremedlem

Line Merete Holth
daglig leder

Utarbeidet av ECIT
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Note1 Regnskapsprinsipper
  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk 
for små foretak.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter 
hvert som de leveres.

Skatt
Idrettslaget er ikke skattepliktig.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 
økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er 
dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske 
installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som 
forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi 
og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. 
Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler 
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de 
enkelte fordringene.

Utarbeidet av ECIT
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Note 2 Tilskudd fra offentlige og private instanser

Investeringstilskudd
Tilskuddet er netto balanseført sammen med aktiverte driftsmidler og vil bli tatt til inntekt 
over den økonomiske levetiden i form av reduserte avskrivninger. Tilskudd kommer fra 
følgende offentlige instanser i 2022:

Sparebank 1 Østfold Akershus 200 000
Fredrikstad Kommune 150 000
Sparebankstiftelsen DNB 1 750 000
Eckbos Legat 575 000
Skolt Holding AS 50 000
Christoffer Brynildsen (innsamlet begravelse) 24 701
Sum investeringstilskudd 2 749 701

Andre tilskudd
Det er i 2022 mottatt andre tilskudd som er brutto inntektsført.

Kompensasjons vedr Covid-19 121 349
Norges Ishockeyforbund 49 964
Fredrikstad Idrettsråd 34 500
Fredrikstad Kommune 59 600
LAM-midler 197 423
Fredrikstad Blad / Sparebankstiftelsen DNB 90 000
Grasrotandel 560 755
Momskompensasjon 431 619
Sum andre tilskudd 1 545 210

Note 3 Lønnskostnader, årsverk m.m

Lønnskostnader 2022 2021
Lønninger 1 994 153 1 571 977
Arbeidsgiveravgift 286 883 214 751
Pensjonskostnader 33 983 23 725
Andre ytelser 6 689 41 595
Sum 2 321 707 1 852 047

Foreningen har i 2022 sysselsatt 3 årsverk. 

Utarbeidet av ECIT
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Note 4 Anleggsmidler
 
  Driftsløsøre, 

inventar ol.
Sum

 
Anskaffelseskost pr. 01.01.22 105 891 105 891

+ Tilgang kjøpte driftsmidler 4 305 674 4 305 674
- Investeringstilskudd 2 749 701 2 749 701
= Anskaffelseskost 31.12.22 1 661 864 1 661 864

Akkumulerte avskrivninger 31.12.22 70 762 70 762
= Bokført verdi 31.12.22 1 591 102 1 591 102

Årets ordinære avskrivninger 68 556 68 556

Økonomisk levetid 4-10 år
    

    Av selskapets totale aktiveringer i 2022 er netto kr 1 024 887 ikke ferdigstilt og 
    ikke avskrevet i 2022.

Note 5 Egenkapital

Egenkapital 
lagene

Annen
 egenkapital

Sum 
egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2022 1 405 232 4 276 473 5 681 705
Årets resultat -1 056 121 664 120 608
Pr. 31.12.2022 1 404 176 4 398 137 5 802 314

Note 6 Bankinnskudd og bundne midler

Kontanter, veksel 7 423
På vei til bank 46 799
Bankkontier 4 741 577
Skattetrekkskonto 91 522
Bankkonti, sperret beløp 115 000
Sum 5 002 321

Bundne midler utgjør skattetrekkskonto på kr 91 522 og høstlotteri på kr 115 000.

Utarbeidet av ECIT
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Til årsmøtet i Stjernen Hockey Fredrikstad 

 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Stjernen Hockey Fredrikstad som viser et overskudd på kr 120 608. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 

2022 og av dets resultater og for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver 
og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av foreningen i samsvar med kravene i 
relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants 
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board 
for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 
disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

 

Andre forhold  
Avlagt årsregnskap for foregående periode er ikke revidert og sammenligningstallene er dermed ikke 
revidert. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet. 
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Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (Ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de 
økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

Fredrikstad, 13. mars 2023 
Re-visjon AS 
 
 
___________________ 
Robert Sundt  
statsautorisert revisor 
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Budsjett 2023
Stjernen Hockey 
Fredrikstad - 
Hovedavdeling 

Kontonr Konto Budsjett 
Salgsinntekt 3 385 000 

3000 Sponsorinntekter 625 000 
3111 Inntekter overskudd kafeteria 300 000 
3117 Salg av produkter 250 000 
3400 Medlemskontigent 150 000 
3410 Treningsavgift 1 100 000 
3420 Ishockeyskole 60 000 
3440 Offentlig tilskudd 50 000 
3441 Momskompensasjon 450 000 
3450 Tilskudd fra NIHF 120 000 
3451 Andre tilskudd 80 000 
3452 LAM midler 200 000 

Annen driftsinntekt 2 324 000 
3600 Inntekter lagene UNG 1 000 000 
3610 Diverse inntekter, camp 200 000 
3750 Grasrotandel 450 000 
3760 Andre inntekter 110 000 
3901 Viderefakturering lønnskostnader 230 000 
3902 Viderefakturering lønnskostnader uten mva 334 000 

Sum driftsinntekter 5 709 000 
Varekostnad 215 000 

4521 Utvidet lisens - spillere og dommere 15 000 
4525 Overgangsgebyr - spillere og dommere 40 000 
4526 Påmeldinger NIHF og region Viken øst 160 000 

Lønnskostnad 2 488 014 
5000 Lønn til ansatte 1 879 167 
5092 Feriepenger 191 675 
5230 Fri losji og bolig 87 600 
5400 Arbeidsgiveravgift 264 963 
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger 27 026 
5945 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 37 583 

Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 68 556 
6017 Avskrivning på inventar 68 556 

Annen driftskostnad 2 836 000 
6300 Leie lokaler (kontorer, møterom, klubbrom etc.) 30 000 
6310 Baneleie trening 60 000 
6314 Leie klubbrom 20 000 

Sak 7:
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6380 Spillerbolig - husleie 36 000 
6420 Leie datasystemer/programvare 15 000 
6521 Utstyr keepere 50 000 
6522 Driftsmateriell slipemaskin etc 25 000 
6523 Klubbutstyr 70 000 
6525 Utstyr dommere 50 000 
6540 Inventar 10 000 
6551 Kostnadsført datautstyr (hardware) 55 000 
6553 Datautstyr - software (årlig vedlikehold/avgift) 70 000 
6560 Rekvisita 10 000 
6570 Arbeidsklær, opplysningspliktig 10 000 
6600 Reparasjon og vedlikehold, bygninger 20 000 
6700 Honorar - Revisjon 40 000 
6705 Regnskapshonorar 100 000 
6750 Trenerkostnader 550 000 
6790 Annen fremmedtjeneste 20 000 
6861 Trenerutdanning 80 000 
6900 Telefoni (kontor/arena) 40 000 
6907 Internett 10 000 
7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig 20 000 
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig 30 000 
7180 Reisekostnad lagene (buss, fly, tog, taxi, ferje) 50 000 
7190 Busstøtte uforutsett 50 000 
7191 NM-sluttspill 30 000 
7200 Kostnader lagene BU 1 000 000 
7202 Hockeyskole 50 000 
7210 Provisjonskostnader, ikke opplysningspliktig 30 000 
7281 Utgifter camper 90 000 
7420 Gaver, fradragsberettiget 10 000 
7430 Gaver, ikke fradragsberettiget 10 000 
7710 Styremøter 10 000 
7770 Bank- og kortgebyr 25 000 
7790 Annen kostnad 60 000 
 Sum driftskostnader 5 607 570 
 Driftsresultat 101 430 
 

  

24



Budsjett 2023 

Stjernen Hockey 
Fredrikstad - Kafeteria   
 

 

Kontonr Konto 2023 
 Salgsinntekt 2 028 471 
3120 Salgsinnt kafe hverdager 468 545 
3121 Salgsinnt kafe lør-søn 188 799 
3122 Salgsinnt kafe A-kamper 1 167 882 
3123 Vipps inntekter kafeteria 203 245 
  Sum driftsinntekter 2 028 471 
 Varekostnad 1 076 970 
4000 Varekjøp råvarer/halvfabrikata, høy sats 1 228 
4110 Varekjøp kafeteria 1 035 742 
4562 Dugnad (kiosk, arrangement etc.) 40 000 
 Lønnskostnad 32 715 
5011 Honorar kafeteria, ikke innb.pl 32 715 
 Annen driftskostnad 299 884 
6300 Leie lokaler (kontorer, møterom, klubbrom etc.) 47 190 
6420 Leie datasystemer/programvare 7 500 
6470 Leie kortterminaler/betalingsløsninger 111 440 
6523 Klubbutstyr 2 178 
6560 Rekvisita 2 396 
6705 Regnskapshonorar 41 061 
7740 Øredifferanser 0 
7760 Purregebyr 35 
7761 Inkassokostnader 801 
7770 Bank- og kortgebyr 34 422 
7790 Annen kostnad 52 861 
  Sum driftskostnader 1 409 569 
  Driftsresultat 618 902 
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Budsjett 2023 

Stjernen Hockey 
Fredrikstad - StjerneVærste   
 

Kontonr Konto Budsjett 
 Salgsinntekt 2 565 000,00 
3000 Sponsorinntekter 100 000,00 
3125 Inntekter styrkerom/ StjerneVærste 100 000,00 
3440 Offentlig tilskudd 1 500 000,00 
3441 Momskompensasjon 300 000 
3451 Andre tilskudd 565 000,00 
 Annen driftsinntekt 250 000,00 
3610 Diverse inntekter, camp 100 000,00 
3620 Utleie arena (arrangement) 150 000,00 
 Sum driftsinntekter 2 815 000,00 
 Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle 

eiendeler 
300 000,00 

6017 Avskrivning på inventar 300 000,00 
 Annen driftskostnad 1 120 000,00 
6300 Leie lokaler (kontorer, møterom, klubbrom etc.) 200 000,00 
6340 Strøm (lys, varme etc.) 450 000,00 
6360 Renhold 50 000,00 
6750 Trenerkostnader 100 000,00 
6790 Annen fremmedtjeneste 290 000,00 
7281 Utgifter camper 30 000,00 
 Sum driftskostnader 1 420 000,00 
 Driftsresultat 1 395 000,00 
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Sak 8 Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
 
Styret i Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung) forslår ingen endringer. 
 
Styrets innstilling: Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjøre de interne organisatoriske 
justeringene og endringene som kreves for at klubben skal stå mest mulig rustet for å løse de 
oppgavene den har. Styret fullmakt strekker seg ikke til å gjøre større organisatoriske 
endringer som griper inn i den grunnleggende strukturen som er regulert av klubbens og 
NFIs lover og som dermed krever årsmøtebehandling. 
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Sak nummer 9: Fastsetting av kontingent. 
 
Kontingenten ble justert ved forrige årsmøte.  
 
Styret i Stjernen Hockey Fredrikstad foreslår at kontingenten holder uendret. 
 
 
 
 
Roy Conradi Andersen 
Styreleder. 
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Forslag 1 : NAVNJUSTERING. 

Det nedsettes ei gruppe  fra styrene i alliansen  / lovkomiteen  ( 3-5 personer) for å avklare 
om det er grunnlag/behov 
for å justere ordet UNG  inn i dagens navn Stjernen Hockey Fredrikstad  ( ref 
allianseklubben  Stjernen Hockey Fredrikstad Elite). 
Dette bla.  p.g.a.  bruken av UNG i flere varianter/sammenheng .  

Innstilling skal forelegges medlemsmøte  i mai ! 

Forslag 2.  
Styret i SHF (som velges 14.03.23) , sammen med undertegnede - får i oppdrag å skape et 
utvalg/komite som skal ha ansvar  for 
REKRUTTERINGSAKTIVITETER  ( som eks. tidligere isaktivitet på dagtiden    + +) og spesifikk 
ISHOCKEYSKOLEN.  

Dette arbeidet må utvikles  i forhold til både omfang ( antall deltagere) og innhold i tiden 
som kommer og det er behov for en fastere form og ledelse., for å oppnå våre målsetninger 
på dette område.   

Forslagstiller/undertegnede  kommer med mere detaljert forslag  for drøftelse. Stikkord: 
Organisasjon/administrasjon/markedsføring -- sportsligaktivitet/innhold -- forvaltning og 
utlån av utstyr  / samt  å skape aktiviteter for  barn/unge i forskjellige sammenheng.  

Styret får som oppgave å godta  «planen» og sette denne ut i livet. 
Medlemsmøte i mai bør få en orientering om hvor langt arbeidet har kommet ! 

Jan G. Lund. 

Sak 10
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Sak 10: Innkomne forslag og saker. 
 
Her er styret i Stjernen Ung sin innstilling til de innkomne sakene: 
 
 
Sak 1 Navnejustering, innsendt av Jan G. Lund. 
 
Styrets bemerkning:  
 
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. 
 
 
Sak 2 Sette ned rekrutteringsgruppe med navngitte personer. 
 
Styrets bemerkning:  
 
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. 
 
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. 
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Saksliste – årsmøte, Stjernen Hockey Fredrikstad Elite, 2023. 
 
Tid: Mandag 20. mars 2023, kl 1830. 
Sted:  Stjernehallen, Vip-rommet 
 
 
 

1. Behandle idrettslagets årsberetning.  
 

2. Behandle idrettslagets regnskap og balanse for 2022 i revidert stand. 
 

3. Behandle idrettslagets budsjett for 2023.  
 

4. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
 

5. Behandle innkomne forslag og saker.  
 

6. Valg 
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Årsberetning, Stjernen Hockey Fredrikstad Elite, 2022 

 

1. Organisasjon og styrearbeid 
1.1 Styret 
Følgende styre ble valg under årsmøtet 14. mars 2022: 

Styreleder:   Gisle Årnes (gjenvalgt for 2 år) 

Nestleder:   Odd Christian Danbolt (ikke på valg) 

Styremedlemmer:  Heidi Svensen (gjenvalgt for 1 år) 

Thomas Buskoven (gjenvalgt for 1 år) 

Varamedlem:  Lillian Ovell (gjenvalgt for 1 år) 

 
1.2 Øvrige valg 

Kontrollkomité: 
Leder:   Terje Hovald Pedersen (gjenvalgt for 1 år) 

Medlem:   Per Hasselgaard (gjenvalgt for 1 år) 

Varamedlem: Freddy Knold (gjenvalgt for 1 år) 

 

Valgkomite: 
Leder:   Anders G. Hansen 
Medlem:   Yvonne Henriksen 

Medlem:   Trygve Skøien 

Varamedlem:  Anette Lorentsen 

 

1.3 Administrasjon – ansatt i Stjernen Sport AS: 
Daglig Leder:  Anders Åsle  

Markedsjef:   Ørjan Løvdal 

Arenaansvarlig:  Sverre Jarild 
Administrasjonsmedarbeider 30%: Line Merethe Holth 

 

1.4 Styrets beretning 
Året 2022 startet svært godt sportslig med 3. plass i serien som ga hjemme-

banefordel i sluttspillet. Lillehammer ble slått i en svært underholdende og 

spennende kvartfinaleserie før Storhamar ble for sterke i semifinalene. 

Inneværende sesong har også vært preget av mange oppturer og gode sportslige 
prestasjoner. Sesongen endte bråere enn vi hadde trodd etter at Sparta slo oss 

ut 4-0 i kamper i kvartfinalen. Antagelig ble skadesituasjonen utslagsgivende i 
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kvartfinalen. I tillegg hadde vi en tung skadesituasjon med mange sentrale 

spillere ute i lang tid før jul som antagelig også påvirket tabellplasseringen vår. 

 

Styret er av den oppfatning klubbens gode sportslige prestasjoner hvor man 
spiller meget underholdende hockey burde ha ført til høyere tilskuersnitt enn det 

vi endte opp med, og vi kan ikke bare skylde på fasiliteter når man skal forklare 

tilskuersnittet vårt. Det iverksettes derfor tiltak for å forsøke å bedre dette neste 

sesong. 

 

 

Sport: Klubben ansatte Fredrik Johanson som hovedtrener sommeren 2022. Han 
har vært en vellykket signering og vi har derfor valgt å fortsette samarbeidet 

med ham fremover  

 

Samarbeidet med UNG i forhold til sportslige hensyn synes å ha vært godt i 

2022, med godt samarbeid med trenere og sportslig apparat rundt U18 og U20.  

Vi har signert flere av nøkkelspillerne på lengre kontrakter, og jobber bevisst 
med å utvikle den norske stammen i laget. Vi har et stort fokus på å få frem 

lokale spillere. 

 

 

Stjernen Aktiv: Etter at Stjernen Aktiv var nede under pandemien, kom 

opplegget i gang igjen våren 2021. Oppmøtet tok seg godt opp igjen etter 
pandemien, godt ledet av prosjektleder Knut Egil Hansen. Prosjektet fortsatte 

med god driv inn i 2022 i Stjernens regi. Fra sommeren og frem til i dag har 

folkehelsemidlene opphørt, og initiativet er drevet videre basert på dugnad og 

egeninnsats. En videreføring av prosjektet i Stjernens regi avhenger av fornyet 

ekstern finansiering - enten gjennom offentlige midler, private sponsorer eller en 

kombinasjon. 

 
 

1.5 Markedsarbeid 
Sesongen 2021-22 ble avsluttet etter å ha nådd semifinaler, og man nådde med 

det målsettingen som var fremlagt for våre samarbeidspartnere.  

 

Gode sportslige prestasjoner kombinert med usikkerhet mhp. ettervirkninger i 

næringslivet fra pandemien, gjorde at det var knyttet en viss grad av usikkerhet 
knyttet til hvilke markedsinntekter man skulle budsjettere med. 

 

Sportslig gode resultater og gode signaler fra samarbeidspartnerne gjorde at 

man la opp til en forsiktig økning. Som alltid faller noen samarbeidspartnere fra, 

og nye kommer til. Godt arbeid fra administrasjonen gjorde at man oppnådde 

målene med god margin, både hva gjelder antall partnere og forsiktige økninger. 
 

De planlagte faste økonomiske tiltakene som gratiskamper, Stjernen Gallaen ble 

gjennomført med gode resultater på budsjett. 

 

Som før er det det lokale sponsormarkedet som bidrar til stabile inntekter. Gode 

relasjoner over tid har vært nøkkelen til at man har klart en forsiktig økning år 
etter år, hvilket har vært helt avgjørende for å holde tritt med et stadig økende 

kostnadsnivå som det å drifte en klubb på toppnivå innebærer. 
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Med ligaens kanskje dårligste fasiliteter, blir det en stadig større utfordring å 

drive på toppnivå. Derfor har lokale samarbeidspartnere og aksjonærenes bidrag 

vært helt avgjørende for å drive på nåværende nivå. Dette er en utfordring som 

blir stadig mer krevende å håndtere. 
 

Administrasjonen har jobbet med å få økninger hos hver enkelt partner, og det 

har vært jobbet med å fornye og profesjonalisere markedskonseptet. Dette tar 

tid, og ytterligere effekt håper man å oppnå i 2023. 

 

 

1.6 Arrangement 
Det har vært arrangert treningskamper og seriekamper som har blitt 
gjennomført etter NIHFs retningslinjer. Det er ikke registrert avvik av betydning 

gjennom året 2022 med unntak av hendelsen i den ene semifinalekampen mot 

Storhamar, hvor kampen måtte avlyses grunnet hull i fryserør. Vaktmannskaper, 

parkeringsvakter, billettselgere, sekretariat, VIP-apparatet og kioskarbeidere har 

som tidligere år lagt ned en fantastisk dugnadsinnsats. En stor takk til alle 

involverte.  
 

 

 

 

1.7 Kommunikasjon og media 
Mediagruppa har fortsatt det gode arbeidet, og også her har klubben mye å 

takke frivillig personell for.  
 

Fokus på digitale flater vurderes å være viktig, og administrasjonen jobber med 

å øke synligheten, skaffe flere følgere, etc i ulike sosiale kanaler. 

 

Samarbeidet med lokal presse synes å fungere godt, og klubben forsøker å 

fokusere på en god dialog også med riksdekkende media.  
 

«Stjernen Skuddet» med tre utgivelser i sesong er et flott produkt, og bladet er 

digitalisert i tillegg til å være utgitt som et fysisk blad. 

 

1.8 Arena Fredrikstad 
2022 var nok et spennende år for utviklingen av Arena Fredrikstad som endte 

med et vedtak om bygging i kommunestyret på slutten av året. 
 

Klubben vil fortsette å påvirke så godt som mulig til at prosjektet får nødvendig 

fremdrift i 2023 samtidig som det blir tilpasset klubbens fremtidige behov. 

 

 
2. Sport 

2.1 Sportsberetning, A-laget, 2022 
Fredrik Johanson var hovedtrener i 2022/23. Lasse Fjeldstad var assistenttrener, 

Bjørge Josefsen keepertrener, mens Brandon Treloar har hatt ansvar for 

videoanalyse.  
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Sesongen endte som nevnt brått i kvartfinalen, men styret er på tross av dette 

fornøyd med den sportslige utviklingen i klubben. Vi har skapt en egen identitet i 

spillet vårt og spiller fartsfylt og underholdende hockey som vi skal bygge videre 

på neste sesong. Med de spillerne som allerede er signert opp ser ting positive ut 
før neste sesong. 
 

3. Økonomi 
Regnskapene er avlagt separat for hver av de tre hovedenhetene i Stjernen 

Hockey: 

• Stjernen Hockey Elite 

• Kafeteria 

• Stjernen Hockey Ung 

Denne beretningen redegjør for Stjernen Hockey Elite for året 2022. Regnskapet 

sammenlignes mot fjoråret og budsjett fremlagt på forrige årsmøte. 

 

Økonomisk beretning 

Året 2022 har gitt Stjernen Hockey Elite bokført en total inntekt på kr 3.437.127. 

De totale driftskostnadene ble kr 3.517.858. Netto finans er bokført med en 

inntekt på kr 81.522, hvilket har gitt et årsresultat på kr 791. Egenkapitalen var      

kr 6.727 ved årsskiftet.  

 

Inntekter 

Den store nedgangen i klubbens inntekter skyldes nedgang i offentlige tilskudd. 

Stjernen Sport AS har de kommersielle rettighetene og dermed i all hovedsak 

inntektene fra sponsorer og arrangementer. Når det gjennom covid-pandemien 

var strenge reguleringer som tok bort mye av inntektsgrunnlaget i 2020 og 

2021, ble vi tilført offentlige tilskudd gjennom NIHF. Dette ble videre tildelt 

klubben. I nær sagt hele 2022 har vi kunne drifte normalt og det er derfor 

mottatt og inntektsført lite offentlig støtte (0,7 mill. kroner i 2022 mot 4,8 mill. 

kroner i 2021). Billettinntekter er i 2022 inntektsført med kr 2.111.195 mot kr 

1.059.437 i 2021. Et godt sluttspill sesongen 2021/22 hvor vi gikk til semifinale 

var hovedårsak til økningen. 

Det var i større grad budsjettert med at inntektene ville havne i Sport. Elites 

budsjetterte inntekter for 2022 var kr 825.000. 

 

Driftskostnader 

Driftskostnadene er også kraftig redusert i 2021. Samarbeidsavtalen med 

Stjernen Sport AS gjør at klubbens kostnader ut over egne inntekter, blir dekket 

av Stjernen Sport AS.  

Det har vært god kostnadskontroll i klubben, men styret vil stille ytterligere krav 

til rapportering og kostnadskontroll fremover. 

 

Det ble budsjettert med et nullresultat i klubben hvilket er overholdt. 
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Balanse 

I henhold til samarbeidsavtalen mellom Stjernen Sport AS og Stjernen Hockey 

Fredrikstad Elite skal aksjeselskapet dekke klubbens netto driftskostnader. I 

praksis vil dette gjøre at klubben går i balanse fra år til år.  

Klubbens bokførte egenkapital var pr 31.12.2022 kr 6.727. 

Ved årsskiftet var det ingen bokførte kundefordringer.  

Klubben har ingen langsiktig gjeld. Annen kortsiktig gjeld er i hovedsak avsatte 

feriepenger og offentlige avgifter.  

 

Likviditet 

Likviditeten har vært under god kontroll siden etableringen av Stjernen Sport AS. 

Pr 31.12.2022 hadde klubben kr 260.406 innestående i bank. Av dette var kr 

139.788 avsatt til skattetrekk. Det var ved årsskiftet for lite innestående på 

klubbens skattetrekkskonto. Dette skyldes en sen overførsel til konto og er nå 

rettet opp.  

 

Fremtidig drift 

Stjernen Hockey Elite har hatt en kontrollert satsning de siste sesongene og 

styret ser ingen uro for fremtidig drift. Klubblisensutvalget i NIHF vurderer 

summen av Stjernen Sport og Elite. Begge enheter har positiv egenkapital pr 

31.12.2022 (medregnet ansvarlig lån i Sport) og det vil således ikke være noen 

utfordringer med tanke på videre lisens. 

 

4. Budsjett 
Forslag til budsjett for 2023 ligger i eget dokument. 

 

 

5. Valg av revisor 
Styret foreslår at avtale med BDO forlenges. 

 

 
6. Valg 
Valgkomiteens forslag kommer som eget vedlegg. 

 

 

7. HMS 

7.1 Arbeidsmiljø 
Det har i løpet av sesongen 2022 vært økning i antall skader i forhold til forrige 

sesong. Flere spillere har hatt lengre skadeavbrekk, men det har ikke vært noen 

alvorlige hendelser. Stjernen Hockey Fredrikstad Elite har gode internkontroll- 
rutiner, og jobber kontinuerlig med forbedringer på flere områder.  

 

7.2 Ytre miljø 
Virksomheten påfører ikke det ytre miljø forurensning eller utslipp av betydning, 

og er derfor ikke til skade for det ytre miljø. Styret i Stjernen Hockey Fredrikstad 
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Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2022 

Stjernen Hockey Fredrikstad Elite
Org.nr. 996 420 175

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Revisjonsberetning
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Resultatregnskap for 2022
Stjernen Hockey Fredrikstad Elite

2022 2021Note

50 000 50 000Sponsorinntekter

620 490 624 724Andre salgsinntekter

2 111 195 1 059 437Billettinntekter

655 442 5 238 554Annen driftsinntekt

3 437 127 6 972 715Sum driftsinntekter

(84 167) (53 500)Varekostnad

(722 276)1, 2 (4 523 927)Lønnskostnad

0 (11 092)Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

(2 711 415) (2 382 280)Annen driftskostnad

(3 517 858) (6 970 798)Sum driftskostnader

(80 731) 1 917Driftsresultat

100 647 13 223Annen finansinntekt

100 647 13 223Sum finansinntekter

(8 968) (9 974)Annen rentekostnad

(10 158) (4 200)Annen finanskostnad

(19 125) (14 174)Sum finanskostnader

81 522 (951)Netto finans

791 965Resultat før skattekostnad

791 965Årsresultat

Overføringer

791 965Annen egenkapital

791 965Sum

Ad
do

 S
ig

n 
id

en
tif

ik
as

jo
ns

nu
m

m
er

: a
25

e0
74

5-
88

ce
-4

1f
b-

ae
00

-0
22

ee
a7

a6
0d

8

38



Balanse pr. 31. desember 2022
Stjernen Hockey Fredrikstad Elite

2022 2021Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

1 1Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.

1 1Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

16 600 16 600Investeringer i aksjer og andeler

57 0003, 4 52 650Andre fordringer

73 600 69 250Sum finansielle anleggsmidler

73 601 69 251Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

8 706 322 266Kundefordringer

1 660 4574 937 344Andre fordringer

1 669 163 1 259 610Sum fordringer

260 406 435 687Bankinnskudd, kontanter og lignende

260 406 435 687Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

1 929 570 1 695 297Sum omløpsmidler

2 003 170 1 764 548Sum eiendeler
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Balanse pr. 31. desember 2022
Stjernen Hockey Fredrikstad Elite

2022 2021Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

6 7275 5 936Annen egenkapital

6 727 5 936Sum opptjent egenkapital

6 7275 5 936Sum egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld

601 713 136 895Leverandørgjeld

932 107 865 171Skyldige offentlige avgifter

462 624 756 546Annen kortsiktig gjeld

1 996 444 1 758 612Sum kortsiktig gjeld

1 996 444 1 758 612Sum gjeld

2 003 170 1 764 548Sum egenkapital og gjeld

Fredrikstad 15.03.2023

Gisle Edvard Årnes
Styrets leder

Odd Christian Danbolt
Nestleder

Heidi Solstad Svensen
Styremedlem

Thomas Buskoven
Styremedlem

Anders Svensson Åsle
Daglig leder
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Noter 2022
Stjernen Hockey Fredrikstad Elite

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi.
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for
påregnelig ukurans. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Note 1 - Antall årsverk
Selskapet har hatt 29,6 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 2 - Lønnskostnader etc
2022 2021

Lønn 8 373 592 6 365 779
Arbeidsgiveravgift 1 330 126 970 791
Pensjonskostnader 272 486 65 093
Andre ytelser / Refusjoner (9 253 928) (2 877 736)
Sum 722 276 4 523 927

Note 3 - Fordringer
Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt 57 000

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.
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Note 5 - Egenkapital
Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2022 5 936 5 936
Årets resultat 791 791
Egenkapital 31.12.2022 6 727 6 727
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Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur.
Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.

Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. 
Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den 
matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en 
klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-
dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet
Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet 
åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign 
signeringstjeneste.

Underskrivere

Odd Christian Danbolt
9578-5995-4-473433

15.03.2023 22.06 Heidi Solstad Svensen
9578-5999-4-1458337

15.03.2023 22.14

Gisle Edvard Årnes
9578-5999-4-1306851

15.03.2023 22.28 Thomas Buskoven
9578-5999-4-1077682

16.03.2023 01.57

Dokumenter i transaksjonen

85109_1a Årsregnskap til signatur for 2022 - 15.03.2023.pdf Dette dokumentet

Styrets beretning 2022 - Elite.pdf
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Elite vil takke alle aktive spillere, tillitsvalgte, trenere, samarbeidspartnere, 

sponsorer, publikum og alle andre som har bidratt gjennom 2022 til klubbens 

beste. 

 
 

Fredrikstad, 15.03.2023 

 

 

 
 

 

-------------------------  -------------------------   -------------------------- 
Gisle Årnes    Odd Christian Danbolt   Thomas Buskoven 

Styreleder    Nestleder     Styremedlem 

 

 
 

 

-------------------------   
Heidi Svensen 

Styremedlem  
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Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur.
Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.

Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. 
Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den 
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Uavhengig revisors beretning 
Til styret i Stjernen Hockey Fredrikstad Elite 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Stjernen Hockey Fredrikstad Elite. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2022 

• Resultatregnskap for 2022 

• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende 

lovkrav, og 

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 

av foreningens finansielle stilling per 

31. desember 2022, og av dens 

resultater for regnskapsåret avsluttet 

per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver 

og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen i samsvar med kravene i 

relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants 

(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board 

for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 

disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 

grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder(ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 

rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 

også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke 

vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
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forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 

årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

 

BDO AS 

 

Ole Jørgen Winther 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

OLE JØRGEN WINTHER
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5992-4-3038655
IP: 188.95.xxx.xxx
2023-03-15 14:47:42 UTC

OLE JØRGEN WINTHER
Statsautorisert revisor
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5992-4-3038655
IP: 188.95.xxx.xxx
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Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Stjernen Sport AS 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Stjernen Sport AS. 

Årsregnskapet består av:  

• Balanse per 31. desember 2022 

• Resultatregnskap for 2022 

• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende 

lovkrav, og 

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 

av selskapets finansielle stilling per 31. 

desember 2022 og av dets resultater 

for regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen i samsvar med regnskapslovens 

regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver 

og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i 

relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants 

(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board 

for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 

disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 

grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 

rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 

også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke 

vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 

forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 

årsregnskapet. 
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

 

BDO AS 

 

Ole Jørgen Winther 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

OLE JØRGEN WINTHER
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5992-4-3038655
IP: 188.95.xxx.xxx
2023-03-15 14:47:42 UTC

OLE JØRGEN WINTHER
Statsautorisert revisor
På vegne av: BDO AS
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Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur.
Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.

Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. 
Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den 
matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en 
klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-
dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet
Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet 
åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign 
signeringstjeneste.

Underskrivere

Per Johan Hasselgård
9578-5999-4-1046475

18.03.2023 12.20 Terje Hovald Pedersen
9578-5997-4-21924

18.03.2023 12.30

Freddy Knold
9578-5999-4-1249011

18.03.2023 12.45
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Kontrollutvalgets beretning 2022 for Stjernen Hockey Fredrikstad Elite 

 

Kontrollutvalgets oppgaver og arbeid: 

Kontrollutvalgets oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Stjernen Hockey Fredrikstad 
Elites (klubben) økonomi. 

Kontrollutvalgets oppgave er å påse at klubbens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar 
med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollutvalget skal videre forsikre 
seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir 
et korrekt uttrykk for klubbens drift og finansielle stilling. Kontrollutvalget skal ved gjennomgang av 
regnskapene vurdere klubbens finansielle stilling, forvaltning og løpende drift. 

Kontrollutvalget har hatt løpende dialog gjennom året på telefon og epost, og har hatt 3 fysiske 
møter. Det har vært telefonisk kontakt med styrets leder og daglig leder. 

Referat fra styremøter er heller ikke i år oversendt kontrollutvalget på regelmessig basis. Utvalget har 
måttet etterspørre disse samt økonomirapporter. Det er fortsatt forbedringspunkter når det gjelder 
protokoller fra styremøter. Det har vært avholdt felles styremøter for Stjernen Hockey Fredrikstad 
Elite og Stjernen Sport AS. En praktisk måte å samarbeide på.  

Kontrollutvalgets bemerkninger til regnskapet: 

Vi har gjennomgått det vi har mottatt av styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har 
funnet det nødvendig å gjennomgå.  Det har blitt stilt noen kontrollspørsmål til styret som har vært 
vesentlige for å bedømme regnskap og klubbens økonomiske status. Noen av disse punktene vil bli 
fulgt opp med styret. Styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022 
er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetning for 2022. 

Årsregnskapet viser et resultat på kr 791.  Stjernen Sport AS tilfører midler til Elite som sikrer driften.  

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2022 godkjennes av 
årsmøtet. 

 

Kontrollutvalgets vurdering av klubbens finansielle stilling, forvaltning og drift: 

Pr 31.12.2022 er det fremlagt et årsresultat på kr 791 og en balanse som viser en positiv egenkapital 
på kr 6.727. 

NIHF har krav om positiv egenkapital. Her vurderes egenkapital i Stjernen Hockey Fredrikstad Elite og 
Stjernen Sport AS under ett. Dette kravet er innfridd med et ansvarlig lån på kr 4.000.000 fra Stjernen 
Holding AS. 
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Konklusjon: 

Kontrollutvalget vil peke på viktigheten av å styre mot de egenkapitalkrav som er satt fra forbundets 
side. Dette er godt ivaretatt i 2022 gjennom den samarbeidsavtalen som er laget med Stjernen Sport 
AS.  2022 har ikke vært så påvirket av Covid-19 Pandemien som foregående sesonger. Det er mottatt 
kr 0,7 mill. i offentlig støttet i 2022 mot 4,8 mill.  

Frem til Arena Fredrikstad blir bygget vil klubben fortsatt være avhengig av støtte fra Stjernen Sport 
AS for å fortsette den kontrollerte satsingen. Det forutsettes at de som har forpliktet seg til å tilføre 
kapital holder denne avtalen.  

 

Fredrikstad 18. mars 2023 

 

Terje Hovald Pedersen    Per Hasselgård      Freddy Knold 

Leder      Medlem     Varamedlem 
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Stjernen Hockey Fredrikstad Elite 

Budsjett

2023 

Regnskap

2022  Avvik 

Sponsorinntekter - 50 000 -50 000

Billettinntekter 750 000 2 111 195 -1 361 195

Offentlige tilskudd - 655 442 -655 442

Andre salgsinntekter 650 000 620 490 29 510

Driftsinntekter 1 400 000 3 437 127 -2 037 127

Varekostnader 75 000 84 167 9 167

Personalkostnader 7 700 000 10 197 276 2 497 276

Tilskudd fra Stjernen Sport AS -8 387 000 -9 475 000

Av- og nedskrivninger - - -

Andre driftskostnader 2 012 000 2 711 415 699 415

Driftskostnader 1 400 000 3 517 858 2 117 858

Driftsresultat - -80 731 80 731

Netto finansposter - 81 522 -81 522

Resultat - 791 791-   

Budsjett 2023
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Valgkomiteens innstilling for året 2023 
 
Styret Stjernen Ung 
• Leder: John Henrik Andersen, NY 2 år 
• Nestleder: Hanne Kaugerud, (ikke på valg) 
• Styremedlem: Lars Thomas Stene, gjenvalg 1 år  
• Styremedlem: Christer Wahlberg, NY 1 år 
• Styremedlem: Therese Gunnerud Hansen, NY 1 år 
• Styremedlem: Martin Andersen, gjenvalg 1 år 
• Varamedlem: Loan Che, NY 1 år 
 
Styret Stjernen Elite 
• Leder: Gisle Årnes, (ikke på valg) 
• Nestleder: Odd Christian Danbolt, gjenvalg 2 år 
• Styremedlem: Heidi Svendsen, gjenvalg 1 år 
• Styremedlem: Thomas Buskoven, gjenvalg 1 år  
• Varamedlem: Lillian Ovell, gjenvalg 1 år 
 
Lovkomite 
Leder: Svein Hansen, gjenvalg 1 år 
Medlem: Jan G Lund, gjenvalg 1 år 
Medlem: Karita Henriksen, gjenvalg 1 år 
Varamedlem: Erik Eliassen, gjenvalg 1 år 
 
Adelskomite 
Styreleder Elite: Gisle Edvard Årnes, (ikke på valg) 
Styreleder Ung: John Henrik Andersen, NY 2 år 
Medlem: Alf Petter Green , NY 1 år 
Medlem: Elisabeth Westmark, gjenvalg 1 år 
Medlem: Jan G Lund, gjenvalg 1 år 
 
Kontrollutvalg Ung 
Medlem: Lene Finstad NY 1 år 
Medlem: Lars Joramo, gjenvalg 1 år 
Varamedlem: Jens Robert Grønli, gjenvalg 1 år 
  
Kontrollutvalg Elite 
Medlem: Terje Pedersen, gjenvalg 1 år 
Medlem: Per Hasselgård, gjenvalg 1 år 
Varamedlem: Freddy Knold, gjenvalg 1 år 
 
 
Fredrikstad, 20.03.2023  
 
 
Anders Gøsta Hansen (leder), Yvonne Henriksen, Trygve Skøyen, Henning Lindhal  



 
 
 
Styrenes (Stjernen Ung og Stjernen Elite) innstilling til valgkomité 2023-2024: 
 
 
Leder:   Anders Hansen 
 
Medlemmer:  Trygve Skøien 

Yvonne Henriksen 
   Henning Lindahl 
 
Varamedlem:  Anders Strand Mathisen 
 
 
Alle velges for ett år. 
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