
FREDRIKSTAD 

Referat fra styremøte nummer 9, 2020-2021, StJernen Ung. 

Tid: 
Sted: 
fflstede: 

Mandag 7. september 2020, kl 18.00-20.45 

Stjernehallen, VIP-rommet 

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

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

Forfall: Ingen. 

Saker: 

1. Godkjenning og undertegnlng av protokoll fra styremøte nummer 8 

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 24. august 2020 ble godkjent og undertegnet. 

2. Hockeyskolen 2020 

Status: Det er nå 84 påmeldt, og hockeyskoleutvalget har hatt møte for å drøfte 

gjennomføring. En stor utfordring i år er å overholde smittevernregler. Det er to kritiske 

punkter her: Avstand - og maks 200 i hallen. 

Vedtak: 

• Maksgrensen på antall spillere settes til 90. Flere enn dette vil gjøre at vi ikke kan 

overholde maksantallet i hallen. 

• Det sendes ut epost til foreldrene med beskjed om å hente ut låneutstyr en uke før. 

Christer tar ansvar her, sammen med Une. 

• l eposten til foreldrene gis det god informasjon om smittevern og tiltak og 

grupper/avstand. 

• Viktig å innhente tillatelser om å ta og bruke foto av spillere. 

• Hallen deles inn i soner og man bruker ulike innganger. 

• Vedtak om onsdagstreninger og bruk av Vippen tas senere. 



3. Uknader 

Vedtak: 
• Kompensasjonsøknad til staten, frist 15. september. Une søker. Alle tall fra lagene 

er Inne, lagledere har fått mullghet til å sende Inn sine tap. 

• Draktstøtte - hockeyskolen: Une søker l høst. 

• Gjensidlgestiftelsen, frist 15. september. Roy søker til StjerneVærste. Ikke åpent 

for publikum. Vektlegger at andre organlsasjoner kan bruke lokalene. 

4. Kompensasjon til lagene 

Klubben har økt satsingen på sport - og administrasjon - for å styrke klubben Inn mot 

fremtiden og Arena Fredrikstad. Det dreier seg om sportssjef, morgentreninger og leie 

av istid l Moss. Samt StjerneVærste. Dette gjør at vi må sikre Inntekter for en sunn drift. 

En slik satsing vil utvilsomt komme lagene til gode. Styret drøftet støtte til lagene med 

dette for øyet. Utgangspunktet må fortsatt være slik at lagene finansierer sin egen 

drift, men at klubben hjelper de eldste lagene med ekstra store reiseutgifter. 

Vedtak: 

Det gir lagstøtte etter følgende satser: 

• U8 - oppstartsmidler til lagkasse til utstyr. 10.000 kroner. 

• U16: Behovsprøvd støtte til langreiser, som før. 

• U18: Behovsprøvd støtte til langreiser, som før. 

• U21: Behovsprøvd støtte til langreiser, som før. 

Videre har det kommet inn søknad fra forrige sesongs U16 (2004 og 2005} grunnet 

langreiser til Stavanger og Trondheim. Det bevilges 15.000 kroner i støtte. 

5. Komlteer/utvalg. 

Det er viktig at drift:en og utviklingen av Stjemen Ung ikke bare er basert på innsatsen 

fra Line og styret a lene. Da rekker vi mindre - og/eller blir overarbeidet. Vi ønsker å 

trekke inn flere i klubbarbeidet. 

Vedtak: 

Styret ønsker å oppnevne følgende komiteer/: 

• Økonømikomfte: Skal jobbe med sponsorer og nye inntekter. Styret jobber videre 

med kandidater og sjekker med lagledeme om hvilke foreldre som kan bidra. 

• Huskom~: Skal jobbe med å forbedre forholdene for spilleme i hallen og diverse 

utbedringsarbeid. Styret jobber videre med kandidater og sjekker med lagledeme 

om hvilke foreldre som kan bidra. 



• Splllerutvalg: Splllerutvalget har vært til stor nytte de siste årene. Det er viktig å 

trekke ungdommen inn i klubbarbeidet og å ansvarliggjøre spilleme. Styret 

sender ut beskjed til lagledeme om at spillerne må møtes og velge tillitsvalgte. 

Gjelderfra U13 og opp. 

• Kontrollperson pA hvert lag: Skal overvåke at barneidrettsreglene og lik spilletid 

overholdes. Fair play-foreldre får denne oppgaven på lagene. 

• Konfllktutvalg: Hvis en konflikt oppstår i klubben eller på lagene, sendes klagen til 

styret. Anne Eriksen og Anette Rud Lorentzen utgjør konfliktutvalget i styret. 

6. Covld19/smlttevem l Stjemen Ung. 

Det er en mildt sagt krevende situasjon vi står i. Det er mye arbeid - og vanskelig å 

få alt til å fungere godt. De første ukene har vi hatt utfordringer med at flere ikke 

har registrert seg og at de ikke holder nødvendig avstand. 

Dette gjorde at styret onsdag 2. september 2020 avholdt e-møte om smittevern i 

klubben. Nye og strengere regler har gjort at vi nå har en mye bedre situasjon i 

hallen. Laglederne og lagenes smittevemansvarlige har gjort en god jobb her. 

Noen utfordringer har vi fortsatt: 

• Wang-garderoben mangler ventilasjon. Une følger opp med 

vaktmesteme. 

• Garderobesituasjonen: Kritisk. For få garderober og fortrangt. Roy følger 

opp med kommunen. Mulig brakkeløsning sjekkes ut. 

• Alle spillere fra U14 og opp skal gjennomføre koronavettkurs. Info er 

sendt ut til lagledere og lagt ut på nettsiden. 

• Langgangen ved bodene blir fortsatt brukt som treningsarena. Dette er 

ikke lov. Line følger opp dette med lagene. 

7. Httring st»ategldokument NIHF. Se vedleg. 

Vedtak: Roy leser gjennom dokumentet og kommer med forslag til høringssvar. 

Sendes ut til styret. 

8. Ungs representanter til Stjemens felles sportsutvalg (FSU). 

Vedtak: Juraj Sajben, Christer Olsen og styreleder er Stjernen Ungs representanter. 

9. Informasjon 

• Sport v/Christer: 
o God progresjon og utvikling i lagene. Juraj gjør en god jobb med å heve 

kvaliteten på treningene. Dette er førsteprioritet i vårt arbeid. 

o Juraj følger opp lagene og trener fremover for å fortsette dette 

arbeidet. 



o Det arrangeres trenerseminar for US-U12 l september. Med istrening. 

Juraj tar denne. 
o U21: Utfordringer med antall spillere når 20-åringene ikke lenger kan 

spiller kamper pga. Smittvernregler. Christer følger opp dette med 

Jorgen Wahlberg. 
o Det utarbeides regler for hospitering og lagdisponering for 

«mellomlagene» for å sikre riktig bruk av lagene og spllleme. 

• Administrasjon v/Une. 

o Klubbdugnad er på trappene, salg av håndsprit. Inntektene deles 

klubb-lag. Une og Anne følger opp. 

o Treningsavgifter blir snart sendt ut. 

o Økonomi: Det arbeides med nytt økonomisystem. Une jobber med 

dette. 
o Medlemsavgift: Denne purres. 

o Live Arena. Vi har hatt trøbbel med sendingene fra hallen. Marius 

jobber med å sjekke dette. 

o Billettfordeling. Elite får ikke til løsning med egne billetter til spillere 

på Ung. Alle må kjøpe. 

• StjemeVærste v/Roy. 

o Søknaden om bruksendring snart klar til å sendes til kommunen. 

o Utfordringer med parkering og økt trafikk til området. 

o Det er nedtatt en byggekomite som skal planlegge og delegere 

arbeidet med å sette opp utstyr i hallen når alt er klart. 

o SØknad om støtte sendt Sparebankstiftelsen. 

• Httstcamp v/Une 
o Smittevemsituasjonen gjør at en slik camp blir vanskelig å 

gjennomføre. Lagene tilbys ekstra trening på dagtid i stedet. Roy 

legger ut info på nettside. 

• Politiattester v/Christoffer 
o Gjennomføres innen neste styremøte. Bør registres i KlubbAdmin. 

• Stjernehallen 50 år i oktober. 
o Det legges opp til enkel markering 30. september, maks 20 til stede. 

o Media er informert. Mulig oppslag om hallen. 

• Istid, Moss ishall, Roy. 
o Det er bestilt ekstra istid i Moss i høst for å tilby lagene 

tilfredsstillende treningstider. Kapasiteten i hallen er sprengt. lstiden i 

Moss legges inn i generell istid-kalender. 

• Bussavtale. 



o Det arbeides med en felles bussavtale for hele klubben. Mulig foliering 

av egen Stjemen-buss. 

• Wang-avtale. 
o Ny Wang-avtale skal signeres. Roy møter sammen med Elite for å 

drøfte endelig avtale. 

fktii~ 
Roy F. Andersen 
Styreleder 

Fredrikstad 7. september 2020: 

JJjJfU/~~ ~OL 
Anette Rud Lorentsen Christer Olsen 
Styremedlem Styremedlem 

~-ro~ 
Une Holth 
Administrativ leder 

0 11/lt ~ ~ ?-! 
Anne Eriksen 
Styremedlem 


