
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 1, 2022-2023, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Mandag 22. mars 2022, kl 18.00-21.00 
Sted:          Stjernehallen 
Til stede:    Hanne Kaugerud, John Henrik Andersen, Monica Giske, Morten René Andersen, 

Martin Andersen, Lars-Thomas Stene og Roy F. Andersen. Line Holth 
(administrasjonen) 

 
 
Saker: 
 

1. Konstituering og presentasjon 
Styrets medlemmer presenterte seg selv. Deretter drøftet styret forslaget til ny 
komitéstruktur og startet arbeidet med å fordele oppgaver og ansvar: 

 
 Styret landet på følgende komiteer og ledere: 

 

• Marked, medier og kommunikasjon: Martin Andersen og Monica Giske. Support: Roy og 
Lars-Thomas 

• Sport: Morten René Andersen 

• Hus og Drift: Hanne Kaugerud 

• Finans: John Henrik Andersen 

• Øvrige oppgaver: Styreleder og Lars-Thomas supporter de andre komiteene 
 

Komitelederen har ansvar for å rekruttere medlemmer til å bidra inn i komiteen.  
 

2. StjerneVærste: Hvordan utbytte hallen bedre? 
• Inntrykk av at noen lag ikke har vært flinke nok til å bruke StjerneVærste 
• Juraj har vært god på å legge inn treninger for U10-U15 
• Foreldre kan få nøkler, men forutsetter at de inviterer flere barn fra laget 

o Det er lov til å ta med seg en venn utenfor lagtreninger 
• Oppfordre Wang og andre elever til å bruke anlegget rett etter skoletid 
• Vi informerer på lagledermøte og ta dette opp på trenermøte 

 
3. Prinsipper egenandel reiser for spillere som hospiterer mye 

 
Bakgrunn Styret i Stjernen Ung har registrert at det er litt ulik praksis på hva hospitanter må 
betale for reise. Hockey er en dyr idrett og spillere som spiller på flere lag kan risikere å 
betale mye for å delta på kamper. Vi ønsker å standardisere hvilken praksis som utøves på 
lagene, og vi klubben ønsker å være med å bidra til å redusere kostnaden for enkeltspillere 
som deltar på flere lag.  
 



Vedtak: 
Kostnader til egenandeler for hospitanter deles i tre; Stjernen Ung, spilleren (hospitanten) og 
det reisende lag betaler hver sin andel. Laget sender inn grunnlag til styret når sesongen er 
ferdig. Her må det fremgå hvilke spillere som har hospitert på kamper og hvor det har vært 
reiser. 

 
Lagene skal bruke faste satser for reiser i et slik regnskap: 
 

• Langreiser (overnatting og eller fly) = 1500 kroner i egenandel per spiller 

• Bussreiser = 600 kroner i egenandel per spiller 

• Laget beslutter selv egenandel for deltakelse på turneringer og dekkes ikke inn i denne 
ordningen 

 
Dette informeres om på neste lagledermøte – og legges ut på nettsiden og i laglederinstruks. 
 

4. Sport: Trener-/lagkabal og prinsipper.  
Morten redegjorde kort for status og hva som ligger foran oss av beslutninger. 

 
 Følgende ble drøftet: 
 

• Vurderer å finne en student til å fylle trenerroller. 

• Påmelding av lag til neste år 

• Trenersituasjon 

• Små kull på 05, 06, 07 og 08 

• Barmarkstrening 

• Trenerutdanning (trener 2 kurs) 

• Intervjuer/samtaler med spillere på U16/U18 og U20. 
 

5. Status ny ishall. 

• Vi venter på tilbakemelding fra Sparebankstiftelsen DNB 

• Vi jobber videre med å finne løsninger på med vann og avløp 

• Arbeid med å skaffe finansiering må startes så raskt som mulig. 

• Vant – vi har funnet brukt vant som vi ønsker å kjøpe. 
 
 
 

 
Fredrikstad, 22. mars 2022 

 
 

 
Roy F. Andersen  Hanne Kaugerud  Morten René Andersen 
Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 
Monica Giske   Lars-Thomas Stene  John Henrik Andersen  
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 
 Martin Andersen  Line Merete Holth 

Varamedlem   Administrativ leder 
 
 


