
Saksliste – årsmøte, Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung), 2022. 

Tid: Mandag 14. mars 2022, 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 2021 i revidert stand.

7. Behandle idrettslagets budsjett for 2022.

8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

9. Fastsette medlemskontingent for 2022.

10. Behandle innkomne forslag og saker.

11. Valg



Årsberetning Stjernen Ung 2021
Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung)  er et av distriktets største idrettslag. Klubbens ambisjon er å bli 
en av landets fremste barne- og ungdomsklubber innen ishockey. I 2021 har vi stilt lag i alle årsklasser, 11 i 
tallet, i tillegg til jentelag og ikke minst hockeyskolen. Styret mener vi har tatt flere steg i en slik retning, men 
det gjenstår fortsatt mye arbeid, og det krever ikke minst en langt bedre treningshverdag med bedre fasiliteter.

2021 har vært nok et år preget av corona-pandemi, nedstengninger og sluttspill som gikk i vasken for samtlige 
lag. Likevel har foreldre, sportslig ledelse og våre dyktige trenere og lagledere klart å holde motivasjonen oppe 
for de fleste. Fredrikstad kommune valgte å la isen ligge gjennom hele sommeren, noe som gjorde at vi for 
første gang kunne trene på is hele april, mai og juni, dog begrenset, pga lav vaktmesterbemanning.

Samtidig gikk en klubbdrøm i oppfyllelse: I mai 2021 åpnet Stjernen Ung sitt nye StjerneVærste – Norges 
fremste off ice-senter med skyteramper, brytematter, basketbaner og masse utstyr til å kunne drive variert og 
allsidig trening utenfor is.

Klubben har også investert enda mer ressurser i sport - for å styrke trenerstaben i Stjernen Ung ytterligere.

Parallelt med dette har styret jobbet med å styrke økonomien: 

Styrearbeid og organisering:

Styret i Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung) har i valgperiden 2021-2022 bestått av:

Leder: Roy F. Conradi Andersen
Nestleder: Lars-Thomas Stene
Medlemmer: Anette Lorentzen

Christer Olsen
Anne Eriksen

Varamedlem: Martin Andersen

2021 har vært et hektisk år hvor svært mye har skjedd i klubben. Styret har hatt mange saker å jobbe med, 
og styrearbeidet har vært preget av god tone og høyt tempo. Innsatsen fra mange styremedlemmer har vært 
betydelig.

Likevel ser styret at dagens organsiering ikke er optimal: For mange saker, for mye arbeid og avklaringer, 
havner på for få hender. Dette gjør at styret rett og slett ikke klarer å ta tak i alt vi skulle i et så stort idretts-
lag. Dette er årsaken til at styret nå overfor årsmøtet foreslår en ny organisering av styret, med komiteer som 
arbeider med avgrensede ansvarsområder. Hvis vi lykkes med dette, tror dagens styre at produktiviteten i 
Stjernen Ung kan gå ytterligere opp.



Styret har i inneværende periode avholdt 13 styremøter, samt to medlemsmøter. Under det utvidede med-
lemsmøtet 21. juni 2021 ble sesongberetninger fra alle lag, komiteer og utvalg behandlet og godkjent. Det 
samme ble alle lagregnskaper. Medlemsmøtet foretok da også valg på lagledere for sesongen 2021/2022. 

Styreleder har representert klubben i ledermøter i regionen. Christer Olsen og noen av klubbens trenere har 
representert klubben i møter med Norges Ishockeyforbund.

Medlemsantall og aktive:

Vi har en stabil medlemsmasse, og er per februar 2022 totalt 741 medlemmer, hvorav 592 i Stjernen Ung, 110 
på Allidrett og 39 på Stjernen Elite. Målet for 2022 er å øke antall støttemedlemmer, og fortsette å øke antall 
deltakere på hockeyskolen. Antall aktive medlemmer Stjernen Ung er 324, antall aktive på hockeyskolen er 
110. 

Administrasjon og sportslig ledelse:

Stjernen Ung har per 31.12.2021 tre ansatte i tilsammen 2,7 årsverk.

Administrativ leder: Administrasjonen i Stjernen Ung består av administrativ leder Line Holth, som jobber 
70 prosent for Stjernen Ung og 30 prosent for Stjernen Elite. Hun har kontorer i administrasjonsfløyen i Stjer-
nehallen og er et viktig bindeledd mellom Ung og Elite. Administrativ leder tar blant annet seg av økonomio-
ppfølging og regnskap, medlemsregister, all kontakt med forbund, krets og kommune, samt bistår lagene. Hun 
sørger også for søknader til diverse fond og støtteordninger.

Sportsssjef: Klubbens sportssjef Juraj Sajben er ansatt på heltid og bruker sin arbeidstid på ferdighetsutvik-
ling på alle lag opp til og med U16. Han jobber også med Wang-elever på dagtid. Sportssjef har i tillegg vært 
lagtrener for klubbens 2008-lag (U14) sesongen 2021-2022.

U18/U20-trener: Stjernen Ung har i mange år ønsket en sterkere satsing på våre juniorer. Det har vært 
vanskelig med trenere på deltid. Våren 2021 ansatte derfor klubben Johnny Mauritzson som heltidstrener 
med ansvar for både klubbens U18- og U20-lag, foreløpig i en ettårskontrakt. Ordningen innebærer at man 
nå ser alle klubbens juniorspillere som én gruppe. Den skal evalueres ved sesongslutt 2022.



Corona

Også 2021 og sesongen 2021/22 har vært sterkt preget av koronapandemien. Alle sluttspill og kampaktiviteter 
for 2020/21 sesongen ble kansellert i mars. Som følge av mange måneder med nedstengning, søkte Stjernen 
Ung sammen med Stjernen Elite, Fredrikstad Kunstløpklubb og Fredrikstad Idrettsråd Fredrikstad kommune 
om å forlenge åpning av Stjernehallen. Dette ble innvilget, og lagene i Stjernen kunne trene på is helt frem til 
sommerferien. Dette har gitt verdifull mertrening på is for alle lag. 

Sesongen 2021/22 ble sterkt påvirket av ny oppblomstring i smitte, og i midten av desember stanset NIHF all 
kampaktivitet. Det ble åpnet for å spille kamper igjen i siste halvdel av januar 2022. 

Pga utsatte kamper og smitte i ulike lag har det vært svært mye jobb med omberamming av kamper. Vi må 
berømme timefordeler, trenere, lagledere og alle andre involverte for en fantastisk innstilling. Konsekvensen 
av alle omberamminger er at de siste månedene av sesongen 2021-2022 blir en svært stor kampbelastning som 
igjen går ut over treningstilbudet. Vi krysser fingrene for at sesongen og alle sluttspill i 2022 gjennomføres 
som planlagt. Vi vil igjen søke kommunen om å forlenge perioden med is i Stjernehallen, da sesongen for 
flere lag fortsetter ut over mars. 

Økonomi

Styret og administrasjonen i Stjernen Ung har hatt stor oppmerksomhet rettet mot økonomien i året som har 
gått. Vi begynner å bli et stort idrettslag, og det er mye å hente på å jobbe målrettet med kostnadskontroll og 
tiltak for å øke inntektene. Gode trenere, utstyr, fasiliteter og gode opplegg koster penger, og skal vi utvikle oss 
videre må vi styrke klubbøkonomien. Dette skal sikre at vi står bedre rustet til en enda mer offensiv satsning 
på barn og unge i årene fremover.

• Høsten 2021 gjennomførte vi et egen lotteri som ga oss inntekter på 254 000 kroner takket være bidrag av
flotte premier og en fantastisk innsats av våre medlemmer som solgte 11.000 lodd.

• Vi arrangerte for første gang noe vi håper skal bli en årlig tradisjon, nemlig «Ungdomskampen». Her
spilte Stjernen mot Sparta i U15-serien. Rammen rundt var tilsvarende en a-kamp, og vi hadde show i
forkant av matchen. Arrangementet samlet over 500 tilskuere, og var en fantastisk opplevelse for spillere
og alle involverte, og klubben fikk masse positiv oppmerksomhet rundt vår ungdomsvirksomhet.

• Vi har hatt stort fokus på å søke midler på ulike aktiviteter og tiltak gjennom hele året

• Nytt regnskapssystem og vår egen administrative leder i Stjernen Ung har bidratt til at vi har fått langt
bedre kontroll over kostnader og inntekter. Dette har styrket vår økonomi.

• Vi gjennomførte ferieaktivitet på StjerneVærste for barn på 1.-10. trinn, et gratistilbud med solid støtte fra
Fredrikstad kommune. Med god dugnadsinnsats ga dette godt tilskudd i klubbkassen.

• Gode kompensasjonsordninger for covid-nedstenging har gjort at klubben ikke har tapt økonomisk på de
strenge tiltakene.



Regnskapet for Stjernen Ung for 2021 er sterkt preget av etableringen av StjerneVærste – og omsetningen er er 
følgelig langt høyere enn i et vanlig driftsår. Den samlede omsetningen i klubben i 2021, hvor lagregnskapene 
og kafeteriaregnskapet er med, ender på 9.635.649 kroner. 

Regnskapet viser at klubben har en sunn og styrket økonomi med et driftsoverskudd på 1.270.453 kroner  
uten at omsetningen til lagene er medregnet. Med administrativ leder på plass, samt ekstern regnskapsfører 
og nytt regnskapssystem, har økonomioppfølgingen vært god. Stjernen Ung har jobbet bevisst for å styrke 
egenkapitalen i klubben for å ha midler nok til delfinansiering av ny isbane. Stjernen Hockey Fredrikstads 
(Stjernen Ung) egenkapital er per 31.12.2021 på 3,5 millioner kroner.

StjerneVærste så dagens lys!

Treningsfasilitetene i Stjernehallen har i mange, mange år vært svært mangelfulle. Et lite styrkerom er alt vi 
har hatt til rådighet for over 200 barn som trenger trening også utenfor isen. Det har vært nyttesløst - og den 
fysiske treningen har derfor blitt skadelidende i mange år som følge av dette.

Dette var bakgrunnen for at styret i Stjernen Ung sommeren 2020 startet arbeidet med en egen idrettshall 
hvor våre utøvere kan utfolde seg med lek, trening og skuddtrening. Værste AS stilte lokaler til disposisjon og 
arbeidet med StjerneVærste på 1800 kvadratmeter i det gamle Jøtullageret, startet på nyåret 2021. En enorm 
dugnadsinnsats fra svært mange av klubbens foreldre, ikke minst håndverkere i klubben, gjorde at Norges 
fremste off ice-senter for ishockey så dagens lys allerede i mai 2021. Hockeypresident Tage Pettersen og ordfø-
rer Jon-Ivar Nygård sto for den offisielle åpningen. 

StjerneVærste har hatt et budsjett på én million kroner. Stort sett alle kostnader på ble dekket av eksterne 
bidragsytere som medlemmer, sponsorer og fond/stiftelser. Det ble altså bygget uten å tære på klubbens 
egenkapital.



Markering Stjernen 60 år 

27. oktober fikk klubben endelig gjennomført sin 60-årsmarkering. En markering som var forsinket grunnet 
covid-19. Det var god stemning blant de mange fremmøtte, arrangementet ble organisert av klubbens 
æresmedlemmer Teddy Madsen, Gunnar Dahl-Johansen, Ole Buskoven og Jan G. Lund sammen med 
klubbens styre. Stjernen har en lang historie og stolte tradisjoner, og høydepunktet i arrangementet var 
utdeling av æresbevisninger for mange av klubbens dugnad og ildsjeler.

Jan Georg Lund delte ut følgende æresbevisninger på vegne av Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung). 

Diplomer: Magnus Eker Christoffersen, Lars Joramo, Runar Helgesen, Hans Petter Berg, Ole-Kristian Heier, 
Erik Andersen, Hilde Jordheim, Bjørn Andreassen, Enrique Arnesen, Jon Westmark, Marion Marqvardsen, 
Kai Rasmussen, Terje Hansen, Thomas Hörman Arntsen, Per Hansen, Steinar Wilhelmsen og Runar 
Sandsengen.

Drakter i taket: Erik Pedersen og Terje Pedersen.

Ærespris: Bjørn Viggo Asgeir Nilsen, Dagfinn Reinertsen, Jon Petter Pettersen, Svein Hansen og Rino Bråten, 
Rune Gulliksen, Lars Erik Jacobsen, Pål Gjermundsen og Erik Pedersen.

Æresmedlemmer: Æresmedlemskap tildeles til medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for 
klubben gjennom flere årtier. Medlemmer som har hatt stor betydning for klubben og ishockeyens utvikling 
gjennom arbeid i ungdomsavdelingen og/eller for A-laget. Følgende tre personer ble utnevnt til æresmedlem-
mer i Stjernen:

• Øyvin Kvaleng
• Per Hasselgård
• Øyvind Berg

Vi gratulerer alle med utmerkelser, og på vegne av hele klubben: Tusen takk for en fantastisk innsats!

Rekruttering

Rekrutteringen til hockeyskolen fortsetter å 
holde seg stabil høyt. Høsten 2021 har vi 
hatt 110 påmeldte. Monica Giske har 
overtatt ansvaret og har lagt ned en 
formidabel innsats sammen med flere 
andre. Hockeyskolen har også hatt faste, 
ukentlige treninger i StjerneVærste.



Diverse saker

Ny utstyrsavtale: Stjernen valg-
te å inngå ny utstyrsavtale med 
XXL før 2021/22 sesongen. Det å 
bytte leverandør er utfordrende. 
Vi har imidlertid hatt god dialog 
med XXL om på hva som bør 
forbedres. Vi opplever at XXL har 
lyttet og tatt til seg våre innspill, 
og justert tilbud, rutiner og 
service. Derfor har vi etter 
forhandlinger med flere leveran-
dører valgt å forlenge med XXL 
ytterligere tre år. Vi er trygge på at 
denne avtalen, totalt sett, er den 
beste for våre medlemmer og for 
klubben. 

Spond ble innført som et 
verktøy for å effektivisere 
medlemskommunikasjon 
og påmelding/ betaling til 
camper andre arrangementer, 
samtidig brukes verktøyet for 
å registrere treningsoppmøte 
for alle klubbens lag. 

Fotografering:  Klubben 
valgte en egen løsning lag og 
individuelle bilder i 2021/22 
sesongen. Takket være enorm 
innsats av Morgan Pettersen 
kunne vi tilby gratis lag og 
profilbilder til alle spillere i 
Stjernen. 

Utvekslingsstudent: Stjernen har i sesongen 2021/22 hatt Silvio 
Parnican som trener i klubben. Silvio er doktorgradsstudent ved 
Comenius-universitetet i Bratislava, Slovakia, hvor han studerer 
idrett og ishockey. Siden han er en del av det europeiske student-
utvekslingsprogrammet Erasmus+, har han tilbrakt et praksisår i 
Stjernen, og har det siste året bidratt på de fleste lagene i 
klubben.

Arbeid med ny treningshall med is

Stjernen Ung er en stor klubb i norsk målestokk. I 2021 hadde vi 324 spillere, fordelt 11 lag. Alle slåss om 
istid på én isflate. I tillegg kommer A-laget, frigåing, ishockeyskolen og Fredrikstad kunstløpklubb, som også 
benytter seg av byens ene isflate. Med så mange lag og ditto kampaktivitet, betyr dette at det er svært liten 
istid igjen til trening – faktisk bare 19 timer til trening per uke i gjennomsnitt.  

Klubben har beregnet at vi per i dag mangler minst 10 timer istid per uke for at lagene skal  være på et an-
stendig treningsnivå, der mange av klubbene vi sammenligner oss med ligger på. Dette betyr at våre spillere 
gjennom sin ungdomskarriere kan bli hengende minst to sesonger etter spillere i andre norske toppklubber, 
hva gjelder treningstider. 

At Stjernen Ung likevel presterer så godt som vi gjør på alle årstrinn, er derfor utelukkende til tross for enn på 
grunn av treningsfasiliteter.

Styret i Stjernen Ung mente derfor at den manglende istiden for barna og ungdommen er så prekær – og Are-
na Fredrikstad nå så langt unna i tid – at klubben senhøsten 2021 ikke så noe annet valg enn å starte arbeidet 
med å undersøke mulighetene for selv å finansiere og bygge en ny innendørs isbane. Klubben har sikret seg 
lokaler - og er nå i gang med å jobbe med finansiering av prosjektet, som vi tror er mulig å realisere innenfor 
en prisramme på rundt seks millioner kroner.

Skulle prosjektet bli en realitet, kan den bety en ny æra for klubben, med et helt annet treningstilbud til våre 
spillere enn vi i dag kan tilby. Styret tror det vil kunne la seg gjøre å ha en slik treningsbane på 55 x 22 meter 
med kunstis klar senhøsten 2022, hvis alt går etter planen.

Det er imidlertid svært mye som må på plass, i søknadsprosessen, byggingen og ferdigstillelsen. Ikke minst 
er driftssituasjonen, og driftsøkonomien, noe klubben må bruke tid på å finne løsninger på. Med dagens 
strømpriser vil et slik anlegg fort kunne koste et sted mellom 300.000 og 500.000 kroner per år å drifte. Her er 
Stjernen Ung trolig avhengig av å få eksterne støttespillere på plass for å trygge driften av treningsbanen.



Arbeidet er altså i full gang, men styret har ennå ikke konkludert med om klubben har rygg til å bære en slik 
satsing og et slikt prosjekt. Styret i Stjernen Ung vil legge frem en sak til årsmøtet 2022 for å få forankret pro-
sessen med et vedtak i klubbens høyeste organ.

Organisasjonsplan/Rød Tråd

De mange andre oppgavene styret har hatt å jobbe med har ikke gitt 
rom for å prioritere videreutviklingen av den generelle delen av Rød 
Tråd. Derimot har klubben gjennom sportssjef nå endelig fått på plass 
en utviklingstrapp for spillere, med årsplaner for alle årstrinn fra U8 til 
U20. Denne, sammen med Norges Ishockeyforbunds «isbjørnmodel-
len», gjør at vi endelig har fått standardisert treningen på ulike trinn. 
Utviklingstrappen blir tilgjengelig på stjernenung.no

Sport 

For å øke kvaliteten i treningshverdagen, samt å utnytte isen maksimalt, har sportssjef Juraj Sajben initert og 
opprettet treningsgrupper. Her trener flere lag på is samtidig, og alle spillerne har blitt delt inn etter 
ferdighetsnivå. På denne måten har Juraj også vært overordnet ansvarlig, og vært på is med veldig mange av 
våre lag denne sesongen – hver uke.

For å styrke vår sportslige satsing og øke den sportslige kompetansen i klubben ansatte Stjernen for første 
gang en egen heltidsansatt U18/U20-trener, Johnny Mauritzson. Johnny har hatt overordnet ansvaret for hele 
gruppa/begge lag, og sørget for en god logistikk mellom disse lagene, samt mot U16 og Stjernens A-lag. 

Vi har videre gjennom 2021/22 sesongen løftet frem holdningsskapende arbeid. I september arrangerte vi 
kick-off med alle trenere og ledere i klubben der vi satte søkelys på hvordan vi som klubb beholder så mange 
spillere som mulig, samtidig som vi skal bygge en klubb der alle barn og ungdommer utvikler seg fysisk, 
teknisk og taktisk, trives, får utfordringer på sitt nivå. Med oss hadde vi blant annet Anders Wahlström, 
barne- og ungdomsansvarlig, Sveriges Ishockeyforbund, Trond «Kurte» Andreassen samt A-lagstrener 
Anders Ohlson og A-lagskaptein Andreas Heier. Vi har også kjørt samlinger for lag rundt holdningsskapende 
arbeid. Dette er noe vi kommer til å jobbe videre med i tiden som kommer. 

Fullstendig sportslig beretning for sesongen 2021/2022 vil bli lagt frem for medlemsmøtet i mai 2022.

Møter med spillerutvalg

For å evaluere lagene har spillergruppene på de ulike lagene fra U13 og oppover har medlemmer fra styret 
hatt møter spillerutvalgene på alle lag. På disse møtene forteller spillerne blant annet om hvordan de opplever 
den daglige planleggingen/strukturen i treningshverdagen, hvor gode lagledelsen og trenerne er på å gi 
tilbakemeldinger og feedback, trivsel/miljø/motivasjon og teknisk/taktisk opplæring. 

Innspillene direkte fra spillerne har vært viktig for styret – og er en sentral del av evalueringene som gjøres.



Jentehockeydagen

Stjernen ønsker å legge til rette for at vi får inn flere jenter i hockeyen og i klubben. Denne sesongen har vi 
arrangert en jentehockeydag for å rekruttere flere jenter.  14. november 2021 inviterte vi til en stor jentefest 
for alle spillere født i 2012-2015. Alle som hadde behov fikk låne utstyr, vi hadde dyktige trenere på is, 
Falco kom på besøk, Fredriksstad Blad var på plass – og det ble pizza og hygge i vippen etter treningen. Et 
vellykket arrangement.

Samarbeidslag med Comet

Vi har i sesongen 2021/2022 hatt et felles jentelag sammen med Comet/Halden. Dessverre, på grunn av 
corona, fikk dette laget ikke spilt noen kamper høsten 2021.



Årsberetningen er styrebehandlet og enstemmig godkjent.

Fredrikstad 5. mars 2022:

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

Lars-Thomas Stene
Nestleder

Anne Eriksen
Styremedlem

Anette Lorentzen
Styremedlem

Christer Olsen
Styremedlem

Martin Andersen
Varamedlem

Line Holth
Administrativ leder



 
 
 
 
 
 
Hovedregnskap for Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung) – 2021 (uten lagene og kafeteria) 
 
 
 
 
 

 



PowerOffice Go Stjernen Hockey Fredrikstad
torsdag 24. februar 2022 - 12:27:50 - Kristin Johnsson

Side 1 av 1

Resultatregnskap
Stjernen Hockey Fredrikstad
2021 avdeling Kafeteria(01) sammenlignet med 2020

2021 2020 Diff % Hittil I År Hittil Forrige År Diff %

 Salgsinntekt 1 759 203 1 895 755 -7% 1 759 203 1 895 755 -7%

 Annen driftsinntekt 3 968 3 968

 Sum driftsinntekter 1 763 171 1 895 755 -7% 1 763 171 1 895 755 -7%

 Varekostnad 480 905 563 347 -15% 480 905 563 347 -15%

 Lønnskostnad 60 341 60 341

 Annen driftskostnad 347 260 301 742 15% 347 260 301 742 15%

 Sum driftskostnader 888 506 865 089 3% 888 506 865 089 3%

 Driftsresultat 874 666 1 030 666 -15% 874 666 1 030 666 -15%

 Annen finanskostnad 165 165

 Netto finansposter -165 -165

 Resultat før skatt 874 501 1 030 666 -15% 874 501 1 030 666 -15%

 Ordinært resultat 874 501 1 030 666 -15% 874 501 1 030 666 -15%

 Udisponert overskudd/underskudd 874 501 1 030 666 -15% 874 501 1 030 666 -15%
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Resultatregnskap
Stjernen Hockey Fredrikstad
2021 avdeling Hovedavdeling UNG(00) sammenlignet med 2020

2021 2020 Diff % Hittil I År Hittil Forrige År Diff %

 Salgsinntekt 3 878 391 1 920 888 102% 3 878 391 1 920 888 102%

 Annen driftsinntekt 1 810 456 193 915 834% 1 810 456 193 915 834%

 Sum driftsinntekter 5 688 848 2 114 803 169% 5 688 848 2 114 803 169%

 Varekostnad 103 246 73 634 40% 103 246 73 634 40%

 Lønnskostnad 1 771 706 581 262 205% 1 771 706 581 262 205%

 Avskrivning på varige driftsmidler og i 2 206 2 206

 Annen driftskostnad 2 539 911 2 125 958 19% 2 539 911 2 125 958 19%

 Sum driftskostnader 4 417 069 2 780 854 59% 4 417 069 2 780 854 59%

 Driftsresultat 1 271 778 -666 051 291% 1 271 778 -666 051 291%

 Annen finansinntekt 292 -100% 292 -100%

 Annen finanskostnad 1 325 1 325

 Netto finansposter -1 325 292 -554% -1 325 292 -554%

 Resultat før skatt 1 270 453 -665 759 291% 1 270 453 -665 759 291%

 Ordinært resultat 1 270 453 -665 759 291% 1 270 453 -665 759 291%

 Årsresultat 88 191 -100% 88 191 -100%

 Udisponert overskudd/underskudd 1 270 453 -753 950 269% 1 270 453 -753 950 269%
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Balanse
Stjernen Hockey Fredrikstad
per fredag 31. desember 2021 sammenlignet med forrige år

31.12.2021 31.12.2020

 Eiendeler

 Anleggsmidler

     Varige driftsmidler

         Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 103 685

1270 Verktøy o.l. 103 685

     Sum Varige driftsmidler 103 685

     Finansielle anleggsmidler

         Investeringer i aksjer og andeler 1 1

1350 Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirfondsandeler 1 1

         Andre fordringer 97 100

1390 Andre fordringer 85 000

1397 Depositum husleie 12 100

     Sum Finansielle anleggsmidler 97 101 1

 Sum Anleggsmidler 200 786 1

 Omløpsmidler

     Fordringer

         Kundefordringer 658 628 429 482

1500 Kundefordringer 429 857 251 247

1520 Andre kortsiktige fordringer 197 794 178 235

1580 Avsetning tap på fordringer -100 000

1591 Fordring grasrot 130 977

         Andre fordringer 200 433 409 561

1570 Andre kortsiktige fordringer 49 520 330 461

1572 Lønnsforskudd 16 690

1575 Mellomlagring breddelagene 79 100 79 100

1579 Viderefakturering Elite 29 845

1740 Forskuddsbetalte kostnader 25 278

     Sum Fordringer 859 061 839 043

     Bankinnskudd, kontanter o.l.

         Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 278 367 3 094 708

1904 Veksel kafeteria 7 423 7 423

1910 Ventekonto Vipps 55

1920 SP1 1080.20.61078 drift 3 185 103 2

1921 DnB 1000 12 88151 gammel tr.avgift 1 462 064

1922 DNB 1000 12 88232 Aktivitet på dagtid BU 3

1923 DNB 1000 13 20969 - Ish skole BU 3 594

1924 DNB 1503 06 14264 Glommafestivalen BU 1 590

1926 DNB 1644 20 54839 Gammel medlem 97 259
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31.12.2021 31.12.2020

1930 DNB 1000 08 77714 gammel drift 50 953 450 510

1931 DNB 1000 12 45460 Kafeteria 560 947 321 005

1932 DNB 1644 12 39800 Anders Helgesens Minnefond 49 090

1933 DNB 1000 12 88224 Falco minnefond 30 535

1939 Ung - lagene 1 396 694 613 365

1940 DNB 1503.28.36663 skattetrekk (gammel) 308 58 269

1950 SP1 1080.50.67271 skattetrekk 76 884

     Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 278 367 3 094 708

 Sum Omløpsmidler 6 137 428 3 933 751

 Sum Eiendeler 6 338 214 3 933 752

 Egenkapital og gjeld

 Egenkapital

     Opptjent egenkapital

         Annen egenkapital 2 570 326 2 570 326

2050 Annen egenkapital 1 805 138 1 805 138

2052 Egenkapital lagene 765 188 765 188

         Udisponert overskudd/underskudd 2020 327 027

         Udisponert overskudd/underskudd 2021 2 784 352 327 027

     Sum Opptjent egenkapital 5 681 704 2 897 352

 Sum Egenkapital 5 681 704 2 897 352

 Gjeld

     Kortsiktig gjeld

         Leverandørgjeld -36 457 146 066

2400 Leverandørgjeld -36 457 146 066

         Skyldige offentlige avgifter 271 311 767 865

2600 Forskuddstrekk 76 884 57 961

2690 Andre trekk 117 270 620 090

2711 Inngående merverdiavgift, høy sats 0

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 24 624 57 104

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 42 703 32 710

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger 9 831

         Annen kortsiktig gjeld 421 656 122 468

2920 Gjeld til selskap i samme konsern 200 000

2935 Anders Helgesens Minnefond 79 625 79 625

2940 Skyldige feriepenger 119 850 50 129

2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt 22 181 -7 286

     Sum Kortsiktig gjeld 656 510 1 036 399

 Sum Gjeld 656 510 1 036 399

 Sum Egenkapital og gjeld 6 338 214 3 933 752



 
Til årsmøtet i Stjernen Hockey Fredrikstad 
 
Kontrollkomiteens uttalelse til regnskapet for 2021, Stjernen Hockey Fredrikstad.  
 
Uttalelse om årsregnskapet: 
Vi har gått igjennom årsregnskapet for Stjernen Hockey bredde, foretaksnr. 957 687 326. 

Årsregnskapet for regnskapsåret 2021 viser en omsetning på over 5 millioner, og skal derfor ikke 
revideres av valgt revisor. Regnskapet viser også et gledelig overskudd på kr 1270453 kroner. 
 
Klubben har styrket sin organisasjon og har nå en ekstern regnskapsfører og et nytt regnskapssystem. 
Dette gir god kontroll og god økonomisk oppfølging noe som er meget gledelig. Det er lagt ned et 
stort arbeid igjennom året med å få inn utestående medlemskontigenter, utestående 
trenignsavgifter og utestående sponsormidler. I tillegg har klubben flittig søkt midler til å 
gjennomføre sportsskole, samt andre midler.  
 
Basert på den informasjonen vi har mener vi at årsregnskapet for 2021 kan fastsettes som Stjernen 
Hockeys årsregnskap for 2021. 
  
 
En del av overskuddet skyldes mindre aktivitet på grunn av COVID-restriksjoner, men vi er trygge på 
at de blir brukt til økt aktivitet for klubbens medlemmer nå som restriksjonene blir mindre.  
 
 
 
Regnskapet for 2022 skal etter loven revideres av ekstern revisor.  
 
 
 
 
 
Fredrikstad, 10.03.2022: 
 
 
Rolf Erling Halvorsen       Thomas Rosenqvist 
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Medlemskontingent og treningsavgift 2022/2023 

Dagens medlemskontingent er slik – og har stått stille i svært mange år: 

Medlem: 400 kroner per år. 
Familiemedlem: 600 kroner per pr. 

Styret i Stjernen Hockey Fredrikstad forslår følgende endringer fra og med 2022: 

Medlem: 500 kroner per år. 
Familiemedlem: 700 kroner per år. 

Styret ber årsmøtet gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for sesongen 2022/2023.. 

Fredrikstad 5. mars 2022: 

Roy F. Conradi Andersen 
Styreleder, Stjernen Hockey fredrikstad (Stjernen Ung) 



Lovendringsforslag 

Styret i Stjernen Ung drøftet fremtidig styreorganisering i sitt møte 11. oktober 2021. 
Stjernen Ung er en stor klubb med mange spillere og mange lag. Det er stort arbeidspress og 
mange oppgaver som skal løses i løpet av et år. Styret i Stjernen Ung mener derfor at vi 
trenger flere hender – og at styret bør utvidet med ett medlem.

Dagens styre teller seks medlemmer: leder, nestleder, tre styremedlemmer og en vara.

Vi mener nytt styre bør telle syv medlemmer: leder, nestleder, fire styremedlemmer og en 
vara.

§ 15, punkt 10, ledd b lyder i dag:

«3 styremedlemmer og 1 varamedlem» 

Styret i Stjernen Ung fremmer derfor følgende lovendringsforslag: 

§ 15, punkt 10, ledd b, skal ha følgende ordlyd:

«4 styremedlemmer og 1 varamedlem» 

Fredrikstad 11. oktober 2021: 

Roy F. Conradi Andersen 

Styreleder, Stjernen Ung. 



Ny isbane for trening, styret ber om fullmakt fra årsmøtet 

Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung) er en stor klubb i norsk målestokk. I 2021 hadde 
vi 324 spillere, fordelt på 11 lag. Alle slåss om istid på én isflate. I tillegg kommer A-laget, 
frigåing, ishockeyskolen og Fredrikstad kunstløpklubb, som også benytter seg av byens ene 
isflate. Med så mange lag og ditto kampaktivitet, betyr dette at det er svært liten istid igjen til 
trening – faktisk bare 19 timer til trening per uke i gjennomsnitt.   

Klubben har beregnet at vi per i dag mangler minst 10 timer istid per uke for at lagene 
skal være på et anstendig treningsnivå, der mange av klubbene vi sammenligner oss med 
ligger på. Dette betyr at våre spillere gjennom sin ungdomskarriere kan bli hengende minst to 
sesonger etter spillere i andre norske toppklubber, hva gjelder treningstid.  

At Stjernen Ung likevel presterer så godt som vi gjør på alle årstrinn, er derfor utelukkende til 
tross for enn på grunn av treningsfasiliteter. 

Men det alvorligste er at klubben nå har store kull på alle lag fra 2009 og yngre. Nesten 
samtlige av disse årsklassene er så store at de burde ha stilt to lag i serien. Det er ikke mulig 
fordi det vil spise ytterligere at treningstiden. Mange spillere får dermed bare spilt halvparten 
av seriekampene til sitt lag. 

Og situasjonen vil bare bli ytterligere forverret de neste årene: I løpet av fire-fem år vil 
situasjonen bli helt prekær: Da vil det mangle inntil mellom 30 og 45 timer til trening – hver 
uke, hvis vi skal stille med to lag i mange årstrinn og med jentelag på flere årstrinn Det kan 
bare bety en ting: Vi må si nei til spillere.  

Styret i Stjernen Ung mente derfor at den manglende istiden for barna og ungdommen er så 
alvorlig – og Arena Fredrikstad nå så langt unna i tid – at klubben senhøsten 2021 ikke så 
noe annet valg enn å starte arbeidet med å undersøke mulighetene for selv å finansiere og 
bygge en ny innendørs isbane.  

Klubben har nå sikret seg lokaler, vegg i vegg med dagens StjerneVærste – og er nå i gang 
med å jobbe med finansiering av prosjektet, som vi tror er mulig å realisere innenfor en 
prisramme på rundt seks millioner kroner. 

Skulle prosjektet bli en realitet, kan den bety en ny æra for klubben, med et helt annet 
treningstilbud til våre spillere enn vi i dag kan tilby. Styret tror det vil kunne la seg gjøre å ha 
en slik treningsbane på 55 x 22 meter med kunstis klar senhøsten 2022, hvis alt går etter 
planen.  

Den vil kunne gi klubben minst 46 ekstra treningstimer i uken på kveldstid og i helger. 



Det er imidlertid svært mye som må på plass, i søknadsprosessen, byggingen og 
ferdigstillelsen. Ikke minst er driftssituasjonen, og driftsøkonomien, noe klubben må bruke tid 
på å finne løsninger på. Med dagens strømpriser vil et slik anlegg fort kunne koste et sted 
mellom 300.000 og 500.000 kroner per år å drifte. Her er Stjernen Ung trolig avhengig av å 
få eksterne støttespillere på plass for å trygge driften av treningsbanen. 

Styret i Stjernen Hockey ber derfor årsmøtet om fullmakt til å gå videre med planene. 
Prosjektet har en kostnadsramme på rundt seks millioner kroner. Styret ber videre 
årsmøtet om fullmakt om å bruke inntil 1 million av egenkapitalen for å realisere 
prosjektet. 

Fredrikstad 5. mars 2022: 

Roy F. Conradi Andersen 
Styreleder, Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung). 



 
 
 
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022: 
 
 
 
Styret Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung) 
 
• Leder: Roy Freddy Andersen, gjenvalg 1 år 
• Nestleder: Hanne Kaugerud, ny velges for 2 år 
• Styremedlem: Lars Thomas Stene, (ikke på valg) 
• Styremedlem: Morten Rene Andersen, ny  
• Styremedlem: Monica Giske, ny 
• Styremedlem: John Henrik Andersen, ny 
• Varamedlem: Martin Andersen, gjenvalg 1 år 
 
Styret Stjernen Elite 
 
• Leder: Gisle Årnes, gjenvalg 2 år 
• Nestleder: Odd Christian Danbolt (ikke på valg) 
• 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, gjenvalg 2 år 
Styreleder 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 Ung 
 
Medlem: Thomas Rosenqvist, gjenvalg 1 år 
Medlem: Lars Joramo, gjenvalg 1 år 
Varamedlem: <kandidat ikke funnet, restanse til medlemsmøtet>  
  
Kontrollutvalg Elite 
 
Medlem: Terje Pedersen, gjenvalg 1 år 
Medlem: Per Hasselgård, gjenvalg 1 år 
Varamedlem: Freddy Knold, gjenvalg 1 år 



 
 
 
 
 
Fra styrene i Stjernen Ung og Stjernen Elite 
 
Innstilling til valgkomité i Stjernen Ung og Stjernen Elite 2022-2023 
 
 
 
Leder:  Anders Hansen 
Medlem: Yvonne Henriksen 
Medlem: Trygve Skøien 
Vara:  Anette Lorentzen 
 
 
 


	Saksliste 2022
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