
FREDRIKSTAD 

Referat fra styremøte nummer 11, 2020-2021, Stjemen Ung. 

Tid: 
Sted: 

Onsdag 17. november 2020, kl 18.00-21.30 
Litteraturhuset Fredrikstad. 

TIistede: Martin Andersen, Anette Lorentsen, Arme Eriksen, Christoffer Johansen, 

Christer Olsen, Roy F. Andersen og Line Holth (administrasjonen). 

Forfall: 

Juraj Sajben, Erik Hermansen og Dagfinn Reinertsen møtte under sak 2 og 3. 

Ingen. 

Saker: 

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte nummer 10, 21. oktober 2020. 

Vedtak. Godkjent. Sendes ut til digital signering. 

2. Orientering. sport og dommere 

Sportssjef Juraj Sajben orienterte om status sport i klubben. Han er godt forMyd med 

samarbeidet med treneme og lagene. Det er mye som fungerer bra, trenerne er 

dedikerte og samvittighetsfulle, og legger ned en stor jobb for barna og klubben. Det 

jobbes med å styrke det hockeyfaglige ytterligere, med vekt på spillerutvikling og å 

utvide øvelesbanken. Det er gjennomført en trenersamling for U8-U12. Det er 

planlagt en tilsvarende for Ul3-U21, men koronarestribjoner ør dette vanskelig. 
Juraj vil jobbe for å styrke individuelle tilbakemeldinger fra trenere til spillere. 

Sportssjefen understreket at det på sikt er behov for å styrke trenerapparatet 

ytterligere. For mye av sportssjefens arbeidstid går i dag med på de eldste lagene. 

Han ønsker å bruke mer tid med de yngre spillerne og trenerne her, for å ytterligere 

bedre de grunnleggende ferdighetene til den enkelte. 

Erik Hermansen orienterte deretter om arbeidet med å rekruttere og forsterke 

dommerstanden i Stjemen: 



• Vi har nå 14 dommere inkl. to som d•mmer i Fjordkraftligaen 
• Gjennom en normal sesong har våre dommere mellom 5~ 700 oppdrag til 

sammen (tilsvarende et lag som spiller cirka 40 kamper gjennom sesongen). 
• Kjører et dommerkurs for U14 => når Covid19-situasjonen tillater deg. 
• Prøver alltid å ha en dommer som er over 16 år i alle kamper. 
• Kontakter spiller fra U14 og oppover som gir seg med hockey. 
• Hos de yngre lagene skal dommeren være minimum to år eldre enn årskullet 

han/hun d•mmer. 
• Fo™'ker å få inn jenter. 
• Ønsker at nye dommeren skal dtlmme «mye• sJik at de raskt kan bli en god 

dommer. 
• Om spiller fra U18 /U21 •nsker å bli dommer kan vi lage en «fast trade• gjennom 

systemet under forutsetning om at de tar de enkelte nivåene. 

Styret takket og roste arbeidet som ble gjort på sport og på dommersiden. Både Juraj 
og Erik legger ned en stor og viktig jobb for klubben - og med disse to har vi tatt 
viktige steg i riktig retning. 

3. Kjttp av ekstra istid i andre byer 

Styret dr•ftet praksisen med at enkelte lag på egenhånd tar kontakt med andre 
ishaller for å k_;.pe istid, slik at de kan få mertrening. Spttrsmålet er om dette i st~e 
grad bl•r koordineres gjennom klubben. 

Vedtak: Stjernen Ung køper i dag ekstra istid for å kompensere for lite istid i 
Stjernehallen. Dette fortsetter vi med - og dette er istid lagene ikke trenger å betale 
for. Lagene har fremover fortsatt mulighet til å seiv booke og betale ekstra istid. 
Styret går i dialog med lagledeme om hvordan dette bttr håndteres i fremtiden. 
lsfordelingsnfkkelen i Stjernehallen gjennomgås med sportssjef og isfordeler for å se 
om denne skal justeres. 

4. Nytt økonomisystem/regnskapssystem 

På oppdrag fra hovedstyret har Dagfinn Reinertsen og line Holth de siste to 
månedene arbeidet med å kartlegge behovet for nytt regnskapssystem, beregne 
omfang og wrdere all aktivitet i klubben, samt se på dagens regnskapsrutiner. De to 
har iMhentet tifbud fra tre regnskapsbyråer på nytt ,konomissystem. Bakgrunnen er 
at klubben nærmer seg fem millioner kroner i omsetning - og dermed revisorplikt. 

Det er et •nske fra styret om et digitalt regnskapssystem som gir styret og 
administrativ leder umiddelbare rapporter og enkel oversikt over bilag, faktureringer 
og innbetalinger. Styret •nsker et system som gjttr det enkelt å se månedsresultatene 
i forhold til periodisert budsjett. Systemet må også innbefatte hann og skattetrekk for 
ansatte. Det må ha tofaktor-godkjennlnger for utbetalinger over en viss 
belttpsgrense. 



, ECT Wican 
Fastpris pr år inkl. kafeteria 120.000 150.000 
Årlig sponsorbidrag 30.000 50.000 
Årlig nettokostnad inkl. kafeteria 90.000 100.000 
Estimert regnskapskostnad kafeteria 30.000 40.000 
Årlig nettokostnad eksi. kafeteria 60.000 60.000 
Stjernen Ung sin andel av 10.000 13.333 
kafeteriakostnad (1/3) 
Årlig nettokostnad for Stjemen Ung 70.000 73.333 
justert 

l tillegg kommer systemkostand. Denne er beregnet til cirka 40.000 kroner per år. 
Oppstartskostnader tilkommer også, men i Wicans tilfelle utgår denne siden de har 
lagt inn en signeringsbonus. 

Oppstartskostnad 10.000 15.000 
Signeringsbonus 0 25.000 
Netto oppstartskostna 10.000 -10.000 

Konklusjon: 

Økonomisk sett ligger tilhudene svært nært hverandre, men de har noe ulik 
innretning. Det kan synes som om det ligger noe mer risiko knyttet til tilbudet fra 
ECIT all den tid de har lagt inn forbehold om et fastsatt timetali pr. måned kombinert 
med at de har noe høyere timepriser. 

·Begge a~ er kompetente regnslcapsbyråer som kan forventes å levere kvalitativt 
gode tjenester, mens Wican kanskje har en liten fordel på tekniske tilpasninger, all 
den tid de har en egen teknisk avdeling som kan bistå oss ved behov - f .eks. i 
forbindelse med integrasjoner og skreddersøm. 

Stjemen Hockey Fredrikstad må basert på ovennevnte forvente en totalkostnad på 
om lag kr 125.000 + mva. samlet for regnskapstjenester og -systemkostnader pr. år. 
Det gis også et honorar for denne tjenesten i dag som man således vil kunne 
eliminere. 

Innstilling: Stjemen Hockey Fredrikstad inngår sluttforhandlinger med Wican 
Regnskap Fredrikstad AS med sikte på oppstart av forberedende aktiviteter asap og 
implementering fra 01.01.2021. 

Styrets behandling: Styret drøftet innstillingen og gjennomgikk tallene. Det var stor 
tilfredshet over den grundige jobben som Dagfinn og line har gjort. Styret uttrykte 
bekymring for at l,sningen vil bety et merkbart hopp i totale utgifter til regnskap, 
penger som må tas fra sportslig aktivitet. Det var også bekymring knyttet til at den 
ene løsningen innebar en viss risiko for enda høyere, uforutsette utgifter. 



Det har vært et ønske fra styret om et komplett system som også inkluderer 
lagregnskapene og kafeteriaregnskapet. 

Hovedregnskapet føres i dag av Elisabeth Westmark - mens lønns- og 
pensjonsordningen håndteres av Flexi regnskap. Det er ikke misnøye med jobben 
disse har gjort som er årsaken til at styret vurderer andre løsninger. 

Dagfinn Reinertsen var i styremøtet til stede via T eams for å orientere om arbeiet og 
innstillingen, sammen med Line Holth. 

Vurdering: 

Det er innhentet tilbudsforespørsler fra tre lokale regnskapsbyråer hvor målsettingen 
har vært å få best mulig tilbud på regnskapsførsel i tråd med regelverk og som gir 
klubbledelsen best mulig styringsgrunnlag. 

Det har blitt utarbeidet et grunnlag som alle tre aktørene har fått tilsendt, og det er 
gjennomført møter og dialog med samtlige aktører slik at de alle har fått det samme 
grunnlaget. 

De tre aktttrene har vært: 
• ECIT Economics & IT (ECIT) 
• Vigres 

• Wican Regnskap Fredrikstad AS (Wican) 

Alle tre selskap har erfaring med idrettslag og har en solid og kompetent arbeidsstokk 
lokalisert i sentralt i Fredrikstad. ECIT og Wican ligger på Værste-området, mens 
Vigres ligger i Storgata. 

Vigres valgte imidlertid å trekke seg fra. konkurransen rett før titbudsfristen utlttp. 

ECIT og Wican har levert et tilbud som inkluderer ordinære månedlige regnskaps- og 
lønnstjenester, månedlig avstemming samt årsoppgjttr. 

For å kunne skilte ut regnskapskostnader knyttet til kafeteriaen, har vi bedt akt•rene 
om å oppgi hvor stor andel av prisen som kan relateres til denne. Dette er viktig for å 
henføre denne kostnaden til kafeteriaregnskapet som jo skal deles iht. avtale med 
Stjemen Hockey Elite. 

ECIT har stipulert denne kostnaden til å være ca 30.000 pr år, mens Wican har 
stipulert denne til ca 40.000 pr år. 

Kostnaden for å føre regnskap for kafeteriaen "r inn i kafeteriaregnskapet og ikke 
belastes Stjemen Ung i sin helhet. 



Vedtak: Styret gir styreleder, nestleder og administrativ leder i oppdrag med å møte 

og forhandle videre med firmaene, for å forsøke å redusere de samlede utgiftene. De 

tre har fullmakt til å sluttføre forhandlingene og informere styret om endelig 

beslutning. 

s. Covid19-situasjonen 

Styret drøftet smittevemtiltakene i digitalt møte søndag 8. oktober. Da strammet 

klubben inn tiltakene i hallen ytterligere. Det er nå økt smitte i Fredrikstad - og styret 

diskuterte om det er behov for ytterligere innstramminger. 

Vedtale Det gjøres fore'-J>ig ingen endringer i tiltakene. De er per dags dato 

tilfredsstillende. 

6. Eventuelt/drift. 
Line informerte om status av drift Stjernen Ung. Christer informerte om status sport. 

Det meste er på stell. Det jobbes med å arrangere førstehjelpskurs og trenerseminar, 

men forelttpig er slike aktiviteter satt på vent pga. corona. 

Fredrikstad 17. november 2020: 
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Anette Rud Lorentsen 
Styremedlem 
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Administrativ leder 
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