
 
 
 

Referat fra styremøte nummer 2, 2021-2022, Stjernen Ung. 
  
  

Tid:             Tirsdag 6. april 2021, kl 19.00-21.30 
Sted:          Fredrikstad/Teams 
Til stede:    Martin Andersen, Anette Lorentsen, Anne Eriksen, Lars-Thomas Stene, Christer Olsen 

og Roy F. Andersen. 
Forfall:     Line Holth. 

   
  

Sak 1: StjerneVærste 
 

Det aller meste er i rute i henhold til fremdriftsplanen. Det jobbes nå for åpning 20 april, men 
dette avhenger av corona-restriksjoner. Styreleder og nestleder organsierer åpningen – og 
sørger for å invitere de som er forventet å komme på en slik åpning. 
 
Styret støftet deretter utleie av StjerneVærste, blant annet leiepriser og omfang av utleie. 
Wang og andre skoler har vist interesse. 
 
Videre drift av Stjerneværste blir drøftet videre når vi ser omfang. Det er enighet i styret om 
at vi ønsker å bo oss inn litt før vi ser an utleie på kvelder. Utleie på dagtid kan starte 
omgående. Line tar seg av henvendelser og inngår leiekontrakter. 

 
  

Sak 2: Trenerkabal og treningsgrupper 
 

Christer Olsen redegjorde for en ny modell for grupper og trenere. Arbeidet med å styrke 
ferdighetsutviklingen forsterkes. Neste sesong blir det i flere årstrinn treningsgrupper med én 
hovedansvarlig og flere hjelpetrenere i felles team. Sportssjef vil lede flere av disse gruppene. 
Stillingen som utviklingssjef/trener U18 og U20 er lyst ut. 

 
 Målet er å ha treningsgruppene og trenerkabalen klar i mai. 
  
Sak 3:  Komiteer/ arbeidsgrupper. 

 
Lars-Thomas la frem utkast til arbeidsgrupper – som styret drøftet: 

 
1. Medie og kommunikasjon 

§ Lage innhold på sosiale medier og nettsider  
§ Opplæring av lagledere og trenere  
§ Sørge for publisering av nyheter og kommunikasjon fra klubben  
§ Sørge for at 

alle medlemmer av klubben er godt informert om hva som skjer  



§ Skape positiv publisitet rundt det vi jobbe 
med og klubben generelt, internt og eksternt  

2. Marked og økonomi: 
§ Jobbe med eksisterende og nye sponsorer  
§ Selge sponsorater til Stjernen Ung (hjelm, drakter osv.)  
§ Arrangerer og gjennomføre byttedagen  
§ Planlegging og gjennomføring av lotteri 2021  
§ Lotteri. 
§ Prosjekt- øke grasrotandel 

3. StjerneVærste: 
§ Drift av Stjerneværste  
§ Organisere dugnadsvakter  
§ Vedlikehold/påse at alt utstyr fungerer  

4. Arrangementer/kampgjennomføring 
§ Sørge for at alt utstyr I Stjernehallen fungerer  
§ Opplæring i bruk av utstyr  
§ Dokumentasjon og guider til “alt”  
§ Live Arena  
§ Hockey Live  
§ Kamp protokoller  
§ Klokke , sekretariat og utstyr   
§ TA (Turneringsadmin)   
§ Registrering av statistikk til klubben  
§ Markedsføre juniorkamper (?)  

5. Holdningsskapende arbeid 
 

Vedtak: Det arbeides videre med dette i kommende styremøter. 
 
 

Sak 4: Økonomi 
 
Styret drøftet klubbens økonomi og gjennomgikk status. Foreløpig alt i rute. Styret drøftet 
momsplikten – og hvilke konsekvenser dette får for oss. Trolig ingen store konsekvenser. 
Styret drøftet også om treningsavgiften skal økes til høsten. Ingen konklusjon på dette 
foreløpig. 
 
 

Sak 5: Eventuelt 
 

Hockeyskolen – status? 
Anders S. Mathisen leder hockeyskolen neste sesong. Han skal/bør ha med seg noen 
hjelpere. Line sjekker status på disse. 
 
ProSharp 
Christer holder i dette med behov osv på vegne av styret og Sport. 
 
Isaktivitet på dagtid. 
Bør dette legges til stjerneværste som en kombinasjon? 
Line holder dialog med Jan G 
 
 
 



Spond. 
Hele klubben går over til Spond fra og med sommeren. Dette blir Stjernen Ungs hovedkanal 

for kommunikasjon med spillere og foreldre fra og med 1. juni 2021. De fleste lag er på 
Spond fra før, Lars-Thomas flytter over U18 og U20. 

 
Fagsamling FRID, 13. april. 
Christer Olsen er påmeldt og stiller på dette. 
 
Årshjul. 
Lars Thomas jobber med utforming av årshjul. Han snakker med Line slik at alt relevant info 
kommer med. 

 
 

 
Referent: MA 12.04.2021 

  
  

 
  



 
  
Her er for øvrig møteplanen for våren: 
  
• Tirsdag 6.4, kl 1900 
• Mandag 3.5, kl 1800 
• Mandag 7.6, kl 1800 
• 17.6 utvidet medlemsmøte 

  
  
 


