
FREDRIKSTAD 

Referat fra styremøte nummer 10, 2020-2021, Stjernen Ung. 

Tid: 
Sted: 

Onsdag 21. oktober 2020, kl 18.30-22.00 

Stjernehallen, VIP-rommet 

Til stede: 

Forfall: 

Saker: 

Martin Andersen, Anette Lorentsen, Anne Eriksen, Christoffer Johansen, 

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

Ingen. 

l. Godkjenning og undertegning av protokoll fra styremøte nummer 9 

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 7. september 2020 ble godkjent og undertegnet. 

2. Fordeling av kompensasjonsmidler 

Stjernen Ung har mottatt kompensasjonsmidler fra staten. Flere lag har søkt om 

kompensasjon via klubben. Brorparten av midlene er for bortfall av kafeteria- og 

salgsinntekter. 

Vedtak: Tildelte midler til lagdugnader overføres lagene. Daglig leder utfører. 

Styreleder går i dialog med Elite om fordeling av kafeteria- og salgsinntekter. 

3. Økonomi 2020 

Resultatregnskapet så langt for 2020 viser at vi har kontroll over inntekter og utgifter 

og er noenlunde på budsjett. Vi er over på trenerlønninger, men under på en del annet. 

Roy og Line har hatt møte med tidligere styreleder for å sjekke og finne ut hva som 

ligger inn under de ulike budsjettpostene for 2020. 

Innsikten gir et brukbart grunnlag for å starte arbeidet med et budsjett for 2021. 

Arbeidet må påbegynnes på neste styremøte og være fullført innen jul 

Budsjettet 2021 skal endelig vedtas av årsmøtet i mars 2021, men styrets utkast vil 

være retningsgivende for de tre første månedene. 



Styreleder la frem sine tanker om neste års økonomi: 

• Inntektene bør økes med mellom 200.000 og 400.000 kroner for å sikre sunn drift 
nå med høyere driftsutgifter og økt sportslig satsing på trenersiden, lagsiden og 
StjerneVærste. 

• Å øke inntektssiden krever nye inntektsbringende tiltak. 
• Det bør være et tydelig og uttalt mål å øke den sportslige satsingen ytterligere de 

neste årene. Dette ligger også i Elites planer. Her har Ung og Elite en god dialog om 
hvordan Ung kam bli en del av den samlede satsingen til Elite. 

• Nye inntektsbringende tiltak kan være: 
o Lotteri 
o Øke antall grasrotgivere 
o Fredrikstaddysten/skogsløp. 
o Andre arrangement. 

Styret drøftet ulike tiltak og kom med ideer hvordan inntektene bør økes. 

Vedtak: Styret stiller seg bak ambisjonene om å øke inntektene i 2021. Styreleder 
fortsetter dialogen med Elite om økonomi og felles sportslig satsing. Styret vil på 
styremøtet i november drøfte inntektsbringende tiltak i 2021 mer inngående. 

4. Oppfølging av sponsorer 

Stjernen Ung har i dag flere solide og trofaste sponsorer som bidrar med en betydelig 
sum til klubben. Disse er styret opptatt av å ta godt vare på. Styret drøftet konkrete 
tiltak for å gjøre klubbens sponsorer enda mer synlige og ha en god dialog om hva som 
skjer i klubben og hvordan den sportslige satsingen foregår. 

Vedtak: Styret vedtok følgende tiltak: 

• Bytte ut reklamevegg over inngangsdøren i hallen. Roy ordner med dette. 

• Roll ups. Roy ordner med dette. 

• Sponsorer som har betalt støtte i 2020 inviteres til juleavslutning i november hvor 
det blir informasjon fra klubben og sportssjef Juraj Sajben. Line sjekker om vi kan få 
deler av dette sponset. Line bestiller. 

• Bedre profilering av sponsorer i sosiale medier. 

• Bedre profilering av klubben og sponsorer i Stjernenskuddet. 

5. Jubileumsfest-Stjemen Hockey Fredrikstad (Stjemen Ung) 60 år. 

Moderklubben (Stjernen Ung) fyller 60 år denne høsten - og dette markeres med en 
mottakeise på Hotel City onsdag 18. november 2020. Det blir tilbakeblikk og ikke minst 
utdeling av hedersbevis til klubbens eks-spillere og -ledere. 

Vedtak: Styret deltar, Martin må melde forfall. 



6. Holdnlngsskapende arbeid 

Martin og Roy deltok i lagledermøte 5. november. Her drøftet de to og laglederne 
hvordan vi sammen skal jobbe for å sikre godt vennskap og godt miljø i 
spillergruppene. Dette er svært viktig for å unngå frafall fra våre fra før sårbare lag med 
få spillere: Lag hvor alle står sammen og hjelper hverandre frem, har mye større 
mulighet for å lykkes enn andre. Det er en viktig komponent i arbeidet med å styrke de 
sportslige prestasjonene. 

Styret i Stjernen Ung er helt tydelig på at alle spillere i klubben skal føle seg trygge og 
sett, både på trening og i kamp. Det er lov å gjøre feil på isen. Spillere skal backes opp. 
All annen oppførsel er uakseptabel, både av medspillere, foreldre eller andre. 

Vedtak: Styret ønsker å styrke innsatsen for å skape enda bedre lærings- og 
mestringsmiljøer i Stjemen. Dette er et holdningsskapende arbeid som må starte i ung 
alder. Det må jobbes både med spillere, ledere/trenere og foreldre. 

• Anne og Anette jobber fram et utkast til handlingsplan. Legges frem på styremøtet i 
desember. 

• Handlingsplanen inneholder forslag til konkrete tiltak, samlinger, ressurspersoner 
som skal bidra osv. 

• De to tar kontakt med ressurspersoner i lokalmiljøet og krets/NIF som kan komme 
med nyttige innspill til prosessen. 

• Målet er å samle spillergruppene og trenere/ledere/foreldre til lagvise samlinger på 
nyåret. 

7. Sport 

Christer orienterte om status sport. Gode tilbakemeldinger fra alle lag. Sportssjef Juraj 
Sajben har kommet godt i gang med sitt arbeid - og han er fornøyd med hvordan det 
jobbes i de ulike lagene. Det gjøres et krafttak for å styrke de individuelle tekniske 
ferdighetene til enkeltspillerne på mange lag. 

• Mangel på 201~plllere: Christer er bekymret over at det i dag «bare» er 14 2014-
spillere. Det kan skape problemer senere. Vi må jobbe med å øke rekrutteringen 
her mens vi har muligheten til å hente inn nye. Tiltak: Det legges ut innlegg i sosiale 
medier hvor vi etterlyser flere nye i dette årskullet. 

• U18-U21: Trenerstaben rundt det store U18-troppen (med to lag) er styrket. Det 
må jobbes smart rundt uttak og spillerflyt mellom U18 og U21. Krevende logistikk 
med tre lag, men det gir et godt sportslig tilhud til våre spillere. 

• Trenerkurs: Jesper Stabell (U18), Martin Hermansen (UlO), Rune Kolstad (UlO) og 
Martin Berger (US) tilbys og meldes på trener l -kurs. 



• Ny Wang-avtale: Styreleder informerte at ny avtale med Wang nå er undertegnet 
av Stjemen Ung og Stjemen Elite. Roy har allerede deltatt på Wang-møte med 
2005-foreldre om nytt inntak. Sak om åpen dag publiseres på nettsiden. 

• Førstehjelpskurs: Dette er et ønske fra lagledeme med faglig vektlegging av 
hode/nakke/rygg-skader, kutt/blødninger og hjertestart. Line sjekker mulige 
kursledere og drar dette i gang. 

8. Andre infosaker 

• Kretsarbeid: Christoffer Johansen orienterte om arbeidet i regionsstyret (kretsen). 
Lite som er relevant for Stjemen for øyeblikket. 

• Økonomisystem: Line og Dagfinn Reinertsen har jobbet videre med nytt digitalt 
økonomisystem. Tre tilbud innhentet. Line forbereder sak med innstilling til neste 
møte. Endelig vedtak fattes da. 

• Politiattester: Christoffer sender ut dette til aktuelle trenere/ledere i løpet av 
oktober. Line lagrer attestene i KlubbAdmin for å sikre dokumentasjon og forfall. 

• Spillerutvalg: Lagene gjennomføres i disse dager valg. Styret tar sikte på å samle 
spillergruppa til første møte innen jul. 

• StjemeVærste: søknaden til kommunen forsinket på grunn av manglende 
formaliteter i notat fra brannvernkonsulent. Denne er oss straks i hende. søknad til 
kommunen sendes innen utgangen av oktober. Mulig oppstart i desember eller 
januar. 

Fredrikstad 21. oktober 2020: 

Nestleder 

~f:6l:if;~/l!I 
Styremedlem Styremedlem 

Administrativ leder 

Anne Eriksen 
Styremedlem 

Martin Andersen ~l•w__ 


