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Anledning: Styremøte nr.3 – 2021 
Dato og tid:     Mandag  10.mai klokken 18:00 
Sted:                 StjerneVærste 
Referent: Lars-Thomas Stene 
 

AGENDA 
 

Saker merket «B» er beslutningssak, «O» orienteringssak og «P» personsak.  
 

Saksnr. Beskrivelse 

B 2021 Godkjenning av innkalling og agenda v/ Roy F. Andersen 
 
Innstilling: 
Det innstilles i at styret i Stjernen Hockey Ung godkjenner innkallingen og agendaen til 
møtet. Innkalling og agenda godkjent.  

B 2021 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte v/ Roy F. Andersen 
 
Innstilling: 
Møtereferat fra sist møte skal godkjennes i neste styremøte. Det ble bestemt at vi skal 
bruke en felles mal (denne) i protokollføringen. 

Onr? 
2021 

Orientering fra administrativ leder v/ Line Holt 
 
Årshjul admin- sport 

• Har jobbet med dette i ett år, skal sørge for at vi følger opp viktige aktiviteter 
gjennom året. Nå er årshjulet nesten klart, og det vil brukes både administrativt og 
vil følges opp på hvert styremøte fremover. Dette vil gi oss mye mer struktur og 
oversikt over viktige arbeidsoppgaver, frister og alt annet som berører drift og 
utvikling av klubben.  

• Flere av Sport sine aktiviteter skal inn på samme årshjul, Christer og Lars-Thomas 
har ansvar for dette.  

 
Klubbløsning Spond 

• Vi skal implementere en felles kommunikasjonsløsning for alle lag og hockeyskole. 
Spond Club implementeres våren 2021, ansvar Lars-Thomas og Line 

• Vi skal bruke systemet for påmelding og betaling til camper og hockeyskole.   
 
Påmelding av lag til seriespill 

• Hvor mange lag skal vi melde på seriespill neste sesong? 2009, 2010, 2011 har 
mange spillere, og det kommer store kull i årene fremover. Dette gir oss utfordring 
mtp istid med en isflate slik vi har i dag.  

• Styret vil frem til neste styremøte snakke med involverte lagledere og legge frem 
et forslag til prinsipper rundt påmeldinger av antall lag for videre sesonger. 
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Keepersituasjon 

• På mange av lagene i Stjernen er det få keepere. Vi må se nærmere på hvordan vi 
kan rekruttere flere keepere, så dette ikke blir et problem på et senere tidspunkt.  

• Christer Olsen vil følge opp dette fremover, og lage tiltak 
 
Foliering buss 

• Stjernen «disponerer» egen buss via vår samarbeidspartner. Det har kommet opp 
forslag å foliere denne bussen. Dette koster mellom NOK 10,000 og 20,000.  

• Styret er positive til å foliere bussen, men vi bør kunne dekke dette inn via 
sponsorer.  

• Markedsgruppa lager et konsept på hvordan vi skal hente inn penger (for å få 
dette til å gå i pluss). De største sponsorene skal få være med på profilering.  

• Rita lager et profileringskonsept 
 
Jentesamarbeid 

• Anette L tar ansvar for jentene på vegne av styret og hun vil invitere andre 
ressurser i klubben for å danne en gruppe rundt jentesatsningen i klubben. Denne 
gruppen vil jobbe for å fremme jentesatsningen i klubben og ivareta de spillerne vi 
har.  

• Styret vedtok å melde på et eget jentelag i U10 serien i samarbeid med Comet. 
Anette og Christer er ansvarlig for dette.  
 

O?2021 Orientering sport v/ Christer Olsen 

• Alle lag er i full gang med sommertrening, det er godt organisert av Juraj, og det er 
mye trening i mars.  

• Trenerne er stort sett på plass på alle lag, avtaler signeres i mai 

• Anette L tar laglederansvaret for U8. Her må vi jobbe med rekruttering for å få på 
plass flere spillere 

• Det legges opp til flere treningsgrupper på is, for å bedre utnytte is og for å 
tilrettelegge for best mulig utvikling av spillere. Juraj har ansvar for to av 
treningsgruppene U12/ U13 og U14/ U15.  

• Styret jobber med å rekruttere Utviklingssjef på U18/ U20, håper på å få dette på 
plass i mai.  

• Klubben jobber med å inngå samarbeid med Universitetet i Bratislava for 
utveksling av trener, mulighet for trener(e) å hospitere i Stjernen som en del av sin 
utdannelse.  
 

O? 2021 Orientering marked, noen viktige økonomiske initaitiver 
 
Lotteri (Ansvar Markedsgruppa v/ Martin A og Line) 

• Jobber med premier, kommet godt i gang 

• 60 lodd per spiller a 25 kr.  
 
Byttedagen i samarbeid med SB1 (Ansvar Martin A) 

• Gjennomføres på Værste en lørdag i november  

• Vi ønsker å ha en byttedag internt i Stjernen i egen regi, mulighet til å levere utstyr 
til Stjernen, som kan tilbys spillere på yngre lag / hockeyskolen. Vi ønsker med 
dette å stimulere til gjenbruk og gjøre det enklere og billigere å starte med 
ishockey 
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Grasrotandel (Ansvar Styret v/ Roy A) 

• Fryses på 300,000 til elite, alt over tilfaller Stjernen Ung.  

• Styret skal fremover jobbe med tiltak for å øke antall grasrotgivere 
 
Ungdomskamp (Ansvar Styret v/ Roy A) 

• Ungdomskamp U15, Inngangsbilletter, underholdning før og etter kamp, 
mediegruppe.  

• Det legges opp til en medlemsfest/ bankett på kvelden 
 
Spons (Markedsutvalget v/ Martin A) 

• Markedsutvalget skal jobbe ut et sponsorkonsept for Stjernen Ung 

• Markedsutvalget jobber med å selge flere Sponsorater 

• Det er to nye sponsorer,, Ecit og Værste 
 

O? 2021 Orientering økonomi 

• Klubben er godt i gang med poweroffice. Årets budsjett ser foreløpig ut til å 
stemme godt.  

• Prosjekt Stjerneværste ser ut til å gå noe over budsjett. Midler til å dekke 
kostnader over budsjett vil dekkes fra klubbkasse.  

 
O? 2021 Status Stjerneværste (v/ Roy A og Lars TS) 

• Offisiell åpning tirsdag 18. mai, begrensing på 30 personer pga smittevern 

• Invitasjoner er sendt ut og program for åpningen er laget 

• U11 vil være her under første del av åpningen og Juraj lager et opplegg for dem, og 
de må avslutte 18:15 

• Line snakker med lagene og organisere mat og drikke 

• Morgan Pettersen klipper ferdig StjerneVærste video så vi får ferdigstilt nettsider 
og sosiale medier med innhold 

 

 Hockeyskole (v/ Christer A) 

• Monica Giske og Anders Strand er ansvarlige for årets hockeyskole 

• Earlybird tilbys til de som melder seg på tidlig, kampanje går ut i mai 

• Mål om å få med seg så mange som mulig, så tidlig så mulig 

• Kjører ut tilbud til de som ikke er på U8 og U9 

• Roy A lager en egen Stjernen epostadresse  til hockeyskolen 

• Alle påmeldinger og betalinger skjer via Spond 

• Treninger på Stjerneværste vil være en del av konseptet 
 

 Fotografering (v/ Line ) 

• Klubben tar i år selv regi på planlegging og gjennomføring av foto av spiller og lag 

• Fotografering gjøres på StjerneVærste i august  

• Morgan Pettersen tar bilder og organiserer salg i samarbeid med styret 
 

 Spillerstatistikk (v/ Roy A.) 

• Hver enkelt lagleder fyller ut Excel oversikt, instruksjoner blir gitt på lagledermøtet 

 


