
Agenda for årsmøtet i Stjernen Elite 2020 

Tid: Mandag 9. mars 2020, kl. 18.30 
Sted: Stjernehallen, VIP-rommet 

1. Åpning

2. Velge dirigent(er), referent(er) samt to representanter til å underskrive protokollen

3. Godkjenne stemmeberettigede

4. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

5. Behandle idrettslagets årsmelding

6. Behandle lagets årsregnskap og balanseregnskap for 2019.

7. Behandle innkomne forslag

8. Fastsette medlemskontingenten.

9. Treningsavgift

10. Behandle budsjett 2020.

11. Valg
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Årsberetning, Stjernen Hockey Elite, 2019 
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1. Organisasjon og styrearbeid

1.1 Styret 
Følgende styre ble valg under årsmøtet 25. mars 2019: 

Styreleder:  Truls Navestad 
Nestleder:  Jon Petter Pettersen 
Styremedlemmer: Odd Christian Danbolt 

Roy F. C. Andersen 
Heidi Svensen 
Gisle Årnes 

Varamedlem: Bjørge Josefsen 

1.2 Øvrige valg 

Kontrollkomité: 

Leder: Terje Hovald Pedersen 
Medlem: Dagfinn Reinertsen 
Medlem: Per Hasselgaard 

Valgkomite: 
Leder:   Trine-Lise Borge 
Medlem:  Arild Bjørn Hansen 
Medlem:  Tore Pedersen 
Varamedlem: Anders Hansen 

1.3 Administrasjon – året 2019: 

Daglig leder:  Anders Åsle fra 1/7-19. Trygve Skøien sluttet 30/6-19. 
Markedssjef:   Ørjan Løvdal 
Arenaansvarlig: Sverre Jarild 

1.4 Styrets beretning 

Sesongen 2018/2019 var tung økonomisk, og dermed var også starten på 2019 utfordrende. Klubben 
klarte ikke å nå kravet til egenkapital satt i Handlingsplanen mot NIHF. Dette førte til at NIHF 
besluttet poengtrekk før 19/20-sesongen.  
Styret startet i april 2019 å jobbe med planer om ny driftsmodell, med etablering av et aksjeselskap 
for å hente inn kapital for å støtte sportslig og økonomisk utvikling. På ekstraordinært årsmøte 9. mai 
fikk styret nødvendige fullmakter.  

Styreleder etablerte raskt en gruppe som jobbet frem en femårs plan for sportslig satsing og utvikling 
av klubben. Målet var å hente inn 12 millioner kroner i friske penger som skal tilføres driften i årene 
frem til ny arena skal stå klar. Se mer detaljer om økonomiske forhold i pkt 3.0. 

Styret har gjennomført 11 styremøter i driftsåret. 



3 

Styret har arbeidet godt gjennom året, med fordeling av praktiske arbeidsoppgaver. Stillingen som 
daglig leder ble utlyst våren 2019 etter at Trygve Skøien signaliserte at han ville gi seg 30/6. Anders 
Åsle ble ansatt med oppstart 1/7-19.  

Det er vedtatt at det skal ansettes ytterligere et administrativt årsverk, i samarbeid med Stjernen 
Ung. Denne stillingen ble lyst ut i november 2019, og ansettelse forventes å skje i mars 2020. 

Sport: Styret har i 2019 lagt en femårs plan for utvikling av sportslig satsing. Det er uttalt at man 
ønsker minst 50% egenproduserte lokale spillere. Man har i sportsutvalget høsten 2019 hatt mange 
diskusjoner om bruk og utvikling av egne spillere kontra kortsiktige resultater. Det har vært jobbet 
for å signere unge spillere på langsiktige kontrakter, men dette har vist seg noe vanskeligere enn 
antatt. Man ønsker en kontinuitet på spillersiden, men er samtidig forberedt på at enkelte av 
importspillerne vil få kontrakter i andre ligaer.  

Stjernen Aktiv: Tiltaket der Stjernen legger til rette for trim- og folkehelse for alle i Fredrikstad ble 
utviklet videre i 2019. Nær 40 mennesker har deltatt regelmessig på trimmen to ganger i uken, og 
alle øktene kjøres ute i marka. Knut Egil Hansen er prosjektleder og tiltaket er støttet av Fredrikstad 
kommune og Østfold fylkeskommune/Østfoldhelsa.  

Strategiarbeid: Strategi- og handlingsplan for 2019-2023 ble presentert på utvidet medlemsmøte og 
ekstraordinære årsmøte 27/6-19. Planen konkretiserer hvilke tiltak som skal gjennomføres for at 
klubben skal nå sine overordnede målsetninger. Planen er trykket opp og distribuert i klubben, og 
den er tilgjengelig på klubbens nettsider.  

1.5 Markedsarbeid 

For sesongen 19/20 var sponsorbudsjettet satt til 6 MNOK, med tillegg av diverse barteravtaler og 
andre inntektsbringende tiltak. Ift dette budsjettet har man pr i dag signerte kontrakter på NOK 5,9 
millioner kroner. Vi forventer å nå budsjettet for sesongen. 

Det har kommet til en del nye avtaler, men man har også i 2019 mistet noen avtaler. Markedssjef 
Ørjan Løvdal har jobbet godt med både gamle og nye samarbeidspartnere.  

De planlagte faste økonomiske tiltakene er gjennomført med tilfredsstillende resultater. Spesielt kan 
nevnes de to gratiskampene som hver samlet ca. 2.000 publikummere. 

Det har høsten 2019 vært jobbet i et markedsutvalg med fokus på større nasjonale bedrifter. Per nå 
har ikke dette resultert i noen konkrete avtaler, men det jobbes videre i 2020. Situasjonen er noe 
endret fra tidligere, da man nå har en story å selge for de neste sesongene på vei inn i ny arena og 
den ekstra satsingen som gjøres med Stjernen Sport og nye investorer.  

Det har i 2019 vært forsøkt en del felles Business-to-business (B2B)-samlinger og markedsaktiviteter i 
Fredrikstad Elite (samarbeid med FFK og FBK). Styret og administrasjonen vurderer dette fortløpende 
og vurderer i hvilket omfang det er hensiktsmessig med felles aktiviteter kontra egne aktiviteter kun 
forbeholdt Stjernens samarbeidspartnere.  
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1.6 Arrangement 

Det har vært arrangert treningskamper og seriekamper som har blitt gjennomført etter NIHFs 
retningslinjer. Det er ikke registrert avvik av betydning gjennom sesong. 

Vaktmannskaper, parkeringsvakter, billettselgere, sekretariat, VIP-apparatet og kioskarbeidere har 
som tidligere år lagt ned en fantastisk dugnadsinnsats under årets sesong. En stor takk til alle 
involverte. Salg av billetter ved kamper er denne sesongen også satt bort til lønnede medarbeidere. 

Det er i 2019 tatt i bruk et nytt billettsystem, der man benytter en mobil-app for salg av billetter og 
sesongkort. Her har man opplevd en del innkjøringsproblemer, men styret tror dette vil fungere bra 
på sikt.  

Det er også denne sesongen servert middag til våre VIP-gjester i klubbrommet i forkant av 
seriekamper på hverdager. Det blir servert mat til gjestende lag etter kamp via eksterne avtaler eller 
fra vårt eget kjøkken. 

Falco har gjennom sesongen kommet tilbake, nå i skikkelse av Kai Roger Larsen. Dette har vært godt 
mottatt blant de yngste. En stor takk til ham, arrangementssjef Per Anders Müller og øvrig personell i 
arrangementsgruppa som legger ned mange frivillige dugnadstimer.  

Nye tiltak på arrangementssiden sesongen 19/20 har bl.a. vært skyterampe og bålpanne utenfor 
Stjernehallen for å forsøke å bedre rammen rundt kampene. Man forsøkte serveringstelt utenfor 
hallen med salg av enkel mat og øl de første kampene. Ambulerende skjenkebevilling ble deretter 
søkt inne i Stjernehallen på langsiden mot Øst. Tilbudet har blitt godt mottatt, men trenger tid for å 
sette seg. For sesongen 20/21 vil det bli søkt permanent skjenkebevilling både i klubbrommet for VIP-
gjester og på langsiden for øvrig publikum.  

1.7 Kommunikasjon og media 

Klubben har i 2019 hatt ytterligere fokus på kommunikasjon og synlighet i sosiale medier. Det har 
vært forsøkt kommunikasjon på flere plattformer enn tidligere, med mål om å nå ulike aldersgrupper 
etc. 

Annonsering og promotering i forkant av kampene er også denne sesongen på et godt og 
profesjonelt nivå. Avtalen med Fredriksstad Blad ble justert noe før 19/20-sesongen, og det er 
omdisponert midler fra trykte medier til digitale flater.  

«Stjernen Skuddet» med tre utgivelser i sesong er et flott produkt, og man vurderer nå digitalisering 
av også dette.  

Det rettes en stor takk til de frivillige som har gjort en formidabel innsats for å øke klubbens synlighet 
og aktivitet på sosiale medier. Nye nettsider skulle vært lansert i 2019, men ble forsinket til etter 
nyttår. Spesielt Marius Finsrud har gjort en kjempejobb med disse og flyttet innhold fra gammel 
plattform. 

1.8 Arena Fredrikstad 

2019 har vært et viktig år for utviklingen av Arena Fredrikstad. Fredrikstad kommune og Østfold 
fylkeskommune avholdt Plan- og designkonkurranse der syv bidrag ble vurdert. Vinnerutkastet som 
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ble offentliggjort 25. oktober 2019 er tegnet av Muliticonsult, Link og Griff. I etterkant av dette er 
Stjernen invitert med i brukermøter for å optimalisere arealløsninger og sikre at vi som 
hovedleietaker får ivaretatt så mange behov som mulig. Sverre Jarild og Dagfinn Reinertsen 
representerer Stjernen i brukermøter med kommunen og drøfter ting fortløpende med de øvrige 
medlemmene i Stjernens styringsgruppe for arenaprosjektet.  

Parallelt med Arena Fredrikstad, har styret høsten 2019 påbegynt et arbeide med å utrede 
mulighetene for å få etablert flere enkle isflater i distriktet. Styret har i 2019 vært i konkret dialog 
med to eiendomsbesittere om dette.  

2. Sport

2.1 Sportsberetning, A-laget, 2019 

Etter sesongen 2018/2019 var det uklart hvilke midler man hadde til rådighet og hvilket nivå sportslig 
satsing for sesongen 2019/2020 ville kunne ligge på. Darren Treloar ble av nytt styre engasjert som 
sportsjef, og på grunn av uvissheten rundt økonomi, kom han noe sent i gang med planlegging av 
sesongens spillerstall.  

Styret ansatte 22. mai 2019 René Hansen som ny hovedtrener, mens Lasse Fjeldstad og Bjørge 
Josefsen ble ansatt som assisterende trenere. Det nye styret ønsket en lokal forankring både på 
trener- og spillersiden.   

Etter at de økonomiske rammene ble klarlagt etter ekstraordinært årsmøte i mai, kunne Treloar 
jobbe med forsterkninger, og det ble sommeren 2019 presentert fem nye kanadiske spillere. I tillegg 
ble dem man ønsket å ha med videre fra forrige sesong signert. 

De nye importene kom alle fra høyere nivå enn hva man tidligere sesonger hadde hentet, og dette ga 
sommeren 2019 stor optimisme.  

Innledningen på sesongen ble tøff, og laget tok færre poeng enn hva man selv og omgivelsene hadde 
forventet. Styret, administrasjonen og trenerteamet tok dette med fatning, og man minnet seg selv 
på at dette bare var starten på en femårsplan.  

Utover høsten fikk laget mer fasong, tok flere poeng og spilte tidvis underholdende ishockey. En 
periode midt i sesongen var laget topp-3 formmessig i GET-ligaen, og det kom også frem i media at 
Stjernen var den klubben i Norge som hadde benyttet flest unge spillere.  

I skrivende stund er laget nummer 7, vi er sikret sluttspill og har fortsatt mulighet på en 6. plass. 
En fyldigere evaluering vil komme til utvidet medlemsmøte i mai når sesongen er over.  

3.0 Økonomi 
Regnskapene er avlagt separat for hver av de tre hovedenhetene i Stjernen Hockey: 

• Stjernen Hockey Elite

• Kafeteria

• Stjernen Hockey Ung
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Denne beretningen redegjør for Stjernen Hockey Elite for året 2019. Regnskapet sammenlignes mot 

fjoråret og budsjett fremlagt på forrige årsmøte. 

Med grunnlag i vedtak på ekstraordinært årsmøte 9. mai 2020, ble det på slutten av året inngått 

samarbeidsavtale med Stjernen Sport AS. Stjernen Sport AS er 100% eiet av Stjernen Holding AS som 

er stiftet for å kunne hente inn ekstern kapital som skal brukes til å styrke klubbens sportslige og 

administrativ utvikling i fem år frem mot etablering i Arena Fredrikstad. Målet som ble presentert for 

årsmøtet var å hente inn totalt 12 millioner kroner i løpet av disse fem årene. Det er foreløpig tegnet 

aksjer for om lag 9 millioner kroner, så målet er absolutt realistisk å nå.  

I henhold til vedtatt plan skal Stjernen Holding AS bidra med 4 millioner kroner i sesongen 2019/20. 

Stjernen Holding AS har igjennom Stjernen Sport AS bidratt med tilskudd på kr 3.250.000 i 2019. 

Økonomisk beretning 

Året 2019 har gitt Stjernen Hockey Elite en total inntekt på kr 16.104.771. De totale driftskostnadene 

ble kr 14.248.184. Netto finans er bokført med en kostnad på kr 11.368, hvilket har gitt et årsresultat 

på kr 1.845.219. 

Klubben har gjennom dette dekket tidligere udekket tap og egenkapitalen var positiv (kr 4.971) ved 

årsskiftet.  

Inntekter 

Klubbens inntekter økte med 14,8% i 2019. Økningen knytter seg i hovedsak til tilskuddet fra eierne 

av Stjernen Holding AS, men billettinntektene økte med 7,4% i 2019 sammenliknet med 2018. 

Klubbens inntekter er på linje med budsjett, med tillegg av tilskudd fra Stjernen Holding AS. 

Driftskostnader 

Driftskostnadene er redusert med 3,0% i forhold til 2018. Reduksjonen skyldes i første rekke noe 

lavere lønnskostnader enn året før. 

Kostnadene er 27,8% høyere enn budsjett, men i tråd med vedtatte planer. Det ble besluttet å øke 

lønnsbudsjettet betydelig i forbindelse med etableringen av Stjernen Sport AS. 

Det har vært god kostnadskontroll i klubben gjennom 2019. 

Finansposter 

Klubben har hatt en liten økning i finanskostnadene i 2019, men finansposter utgjør ingen vesentlig 

del av regnskapet.  
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Balanse 

Klubben hadde for første gang på mange år positiv egenkapital ved årsskiftet. I tillegg til å sikre 

lisensen gir dette klubben et godt fundament for videre utvikling inn mot Arena Fredrikstad. 

Ved årsskiftet var det bokførte kundefordringer på kr 1.814.074. Det er satt av kr 50.000 til 

eventuelle tap på fordringer. Utestående fordringer er økt med kr 531.631 fra forrige årsskifte. 

Klubben har ingen langsiktig gjeld. Annen kortsiktig gjeld er foruten avsatte feriepenger og 

tidsavgrensning av sponsorkontrakter, mellomværende med Stjernen Sport AS. Gjelden til Stjernen 

Sport AS vil bli omgjort til tilskudd / gave i henhold til vedtatt plan. Det skal ikke betales renter eller 

avdrag på dette mellomværendet. 

Likviditet 

Likviditeten har vært god siden etableringen av Stjernen Sport AS. Pr 31.12.2019 hadde klubben kr 

2.306.861 innestående i bank. Av dette var kr 326.650 avsatt til skattetrekk. 

Fremtidig drift 

Norges Ishockeyforbund (NIHF) har stilt krav om at klubben skal ha positiv egenkapital ved utgangen 

av 2019. Dette er oppnådd. 

Samarbeidsavtalen mellom Stjernen Sport AS og Stjernen Hockey Elite er godkjent av NIHF. Dette 

medfører at Klubblisensutvalget vurderer summen av Stjernen Sport og Elite. Begge enheter har 

positiv egenkapital pr 31.12.2019. Handlingsplanen er således nådd og det skal ikke være noe som 

ligger i veien for fornyet lisens for spill i Get-ligaen. 

4. Budsjett
Forslag til budsjett for 2020 ligger i eget dokument. 

5. Valg av revisor
Styret foreslår at avtale med BDO forlenges. 

6. Valg
Valgkomiteens forslag kommer som eget vedlegg. 

7. HMS

7.1 Arbeidsmiljø 

Det har i løpet av sesongen 2019-2020 vært færre skader enn forrige sesong. Stjernen Hockey 
Fredrikstad Elite har gode internkontroll-rutiner, og jobber kontinuerlig med forbedringer på 
flere områder. Samarbeid med Fredrikstad Idrettsmedisin AS har fungert bra, men samarbeidet ble 
avsluttet i desember 2019. Ny medisinsk partner er Faust Medisinske Senter og Greåker Helsehus.   
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7.2 Ytre miljø 

Virksomheten påfører ikke det ytre miljø forurensning eller utslipp av betydning, og er derfor ikke til 
skade for det ytre miljø. 

Styret i Stjernen Hockey Fredrikstad Elite vil takke alle aktive spillere, tillitsvalgte, trenere, 
samarbeidspartnere, sponsorer, publikum og alle andre som har bidratt gjennom sesongen til 
klubbens beste. Det ønskes velkommen til enda et nytt år i Stjernehallen. 

Fredrikstad 02.03.2020 

------------------------- -------------------------  -------------------------- 
Truls Navestad Jon Petter Pettersen Odd Christian Danbolt 
Styreleder Nestleder Styremedlem 

-------------------------  ------------------------- ------------------------- 
Roy Conradi Andersen Heidi Svensen Gisle Årnes 
Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
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Resultatregnskap for 2019
STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD ELITE

2019 2018Note

7 326 191 7 770 510Sponsorinntekter

6 037 253 4 160 503Andre salgsinntekter

2 271 329 2 114 787Billettinntekter

469 999 (14 181)Annen driftsinntekt

16 104 7711 14 031 619Sum driftsinntekter

(818 954) (734 895)Varekostnad

(7 129 337)2 (7 546 890)Lønnskostnad

(29 069) (33 947)Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

(6 270 825)2 (6 366 665)Annen driftskostnad

(14 248 184)1 (14 682 397)Sum driftskostnader

1 856 587 (650 778)Driftsresultat

2 655 531Annen renteinntekt

997 5 000Annen finansinntekt

3 652 5 531Sum finansinntekter

(4 633) (5 217)Annen rentekostnad

(10 387) (1 042)Annen finanskostnad

(15 020) (6 259)Sum finanskostnader

(11 368) (728)Netto finans

1 845 219 (651 506)Ordinært resultat før skattekostnad

1 845 219 (651 506)Ordinært resultat

1 845 219 (651 506)Årsresultat

Overføringer

0 (225 241)Udekket tap

1 845 219 (426 265)Annen egenkapital

1 845 219 (651 506)Sum

10.



Balanse pr. 31. desember 2019
STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD ELITE

2019 2018Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

28 526 57 595Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.

28 526 57 595Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

16 600 16 600Investeringer i aksjer og andeler

55 646 137 000Andre fordringer

72 246 153 600Sum finansielle anleggsmidler

100 772 211 195Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

10 000 15 000Varer

10 000 15 000Sum varer

Fordringer

1 814 0743 1 282 443Kundefordringer

694 125 445 810Andre fordringer

2 508 199 1 728 252Sum fordringer

2 306 8614 614 065Bankinnskudd, kontanter og lignende

2 306 861 614 065Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

4 825 060 2 357 317Sum omløpsmidler

4 925 832 2 568 512Sum eiendeler

11.



Balanse pr. 31. desember 2019
STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD ELITE

2019 2018Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

4 9715 0Annen egenkapital

0 (1 840 248)Udekket tap

4 971 (1 840 248)Sum opptjent egenkapital

4 9715 (1 840 248)Sum egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld

738 763 777 139Leverandørgjeld

964 251 772 257Skyldige offentlige avgifter

3 217 848 2 859 364Annen kortsiktig gjeld

4 920 861 4 408 761Sum kortsiktig gjeld

4 920 861 4 408 761Sum gjeld

4 925 832 2 568 512Sum egenkapital og gjeld

Fredrikstad 09.03.2020

Truls Navestad
Styrets leder

Jon Petter Pettersen
Nestleder

Roy Freddy Conradi Andersen
Styremedlem

Odd Christian Danbolt
Styremedlem

Heidi Solstad Svensen
Styremedlem

Gisle Edvard Årnes
Styremedlem

Anders Svensson Åsle
Daglig leder
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Noter 2019
STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD ELITE

Note 1 - Kommentarer til regnskapet

Det har i 2019 vært en økning av inntekter fra kr 14 031 619 i 2018 til kr 16 104 771 i 2019, dette er en økning på kr
2 073 152. Det er en økning på gaver/ overføringer på kr. 2 006 239. Dette kan sees i forbindelse med
opprettelsene av Stjernen Sport AS.

Det har vært en nedgang i lønnskostnader på kr 417 000 noe som i stor grad representerer endringene i
driftskostnader totalt.

Note 2 - Lønnskostnader etc
2019 2018

Lønn 5 879 662 6 404 255
Arbeidsgiveravgift 875 302 927 080
Pensjonskostnader 114 659 59 035
Andre relaterte ytelser / Refusjoner 259 714 135 400
Sum 7 129 337 7 546 890

Foretaket har 4 fast ansatte i adm, i tillegg til spillere på kontrakt i 2019

Note 3 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. 

2019 2018

Kundefordringer til pålydende  1 864 074  1 332 443
Avsatt til dekning av usikre fordringer  (50 000)  (50 000)

Netto oppførte kundefordringer  1 814 074  1 282 443

Note 4 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 326 650. Skyldig skattetrekk er
kr 325 419. 

Note 5 - Egenkapital
Annen EK Udekket tap Sum

Egenkapital 01.01.2019 (1 840 248) (1 840 248)
Årets resultat 4 971 1 840 248 1 845 219
Egenkapital 31.12.2019 4 971 0 4 971

13.



Til Stjernen Hockey Fredrikstad 

LOVENDRINGSFORSLAG 

Styret i Stjernen Hockey Elite ønsker å fremme forslag om endring av klubblovens paragraf 
15, «Årsmøtets oppgaver», punkt 10, ledd b. 

Dagens lov sier at årsmøtet skal velge fire styremedlemmer og ett varamedlem. 

Da styret ble utvidet fra tre til fire styremedlemmer i 2019, var den nye organisasjonen ikke 
på plass, men bare i støpeskjeen. Nå som aksjeselskapet er etablert og i virke, vil Stjernen AS 
overta mange av oppgavene som tidligere lå hos styret i Elite. 

Dette betyr altså at behovet for et forholdsvis stort styre har endret seg. 

Styret i Stjernen Hockey Elite ønsker derfor å gå tilbake til et mindre styre som består av 
leder og tre styremedlemmer. 

Styret vedtok i styremøte 20. januar å foreslå ny formulering av paragraf 15, «Årsmøtets 
oppgaver», punkt 10, ledd b. Teksten bør lyde: 

« a)     Leder 
b) 3 styremedlemmer. ».

For styret i Stjernen Hockey Elite Fredrikstad: 

Truls Navestad 
Leder 

15.



Til Styrene i: 

Stjernen Hockey Fredrikstad 

Stjernen Hockey Fredrikstad Elite 

I forbindelse med oppstart planlegging av jubileumsmarkering høsten 2020 kom utvalget inn på at vi 

ikke er spesielt gode på å følge opp med heder til aktive og ledere som gjør en innsats for klubbene. 

Det skyldes til en viss grad mange andre gjøremål og medlemsheder er gått i glemmeboken. I tillegg 

er betingelsene som skal oppfylles ganske vanskelig å nå for å være kvalifisert. 

Utvalget har sette på kriteriene og tillater seg å foreslå endringer som passer mer med tiden vi 

befinner oss i hva angår antall år spillere og ledere kan forventes å være aktive. 

Utvalget foreslår følgende endringer av retningslinjene for hedersbevisninger: 

Drakt i hallen: 

Antall kamper endres til 350 (obs. det er ikke bare antall kamper som kvalifiserer en spiller. 

Vedkommende skal også ha vært en profilert spiller). 

Klokke: 

Endres til 359 kamper for spillere og 20 år administrativ innsats. 

Ærespris: 

Under første avsnitt og pkt. starter mrf Aktive endres til minimum 10 sesonger på seniornivå. 

For ledere endres sentrale tillitsverv til 15 år, 

Ledere: 

Dette punktet utvides med følgende tilleggstekst: 

«Ærespris kan tildeles medlemmer som over flere år har utført dugnadsarbeid for klubben eller har 

representert klubben med verv i organisasjoner klubben er tilknyttet (NIHF,ØIK. FRID og lignende). 

Medlemmer som har påtatt seg verv som klubbleder i minst to år og med andre oppgaver under 10 år 

eller mer, kan vurderes for Ærespris.» 

Fredrikstad, 08.92.2020.  

For utvalget (Buskoven. Dahl-Johansen, Lund) 

Teddy Madsen 
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Stjernen Hockey Fredrikstad Elite

Budsjett 2019

Inntekter
Grasrotandelen 150 000 
Bidrag fra Stjernen Sport AS 7 150 000  
SUM INNTEKTER 7 300 000  

Kostnader
Revisjon og kontorkostnader 50 000  
Dommerkostnader 600 000 
Andre avgifter NIHF 50 000  
Lønn spillere og trenere 6 600 000  
SUM KOSTNADER 7 300 000  

17.



Valgkomiteens forslag til styre i Stjernen Hockey Elite 2020-2021 

Leder: Gisle Edvard Årnes   NY, velges for 2 år 
Styremedlem: Heidi Svensen  Gjenvalg 1 år 
Styremedlem: Odd Christian Danbolt Gjenvalg 1 år 
Styremedlem: Legges frem på møtet 

For valgkomiteen: 

Trine-Lise Borge 
Leder, valgkomiteen i Stjernen. 
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Til 
Årsmøtet 2020. 

Innstilling, valgkomité, Stjernen 2020-2021. 

Styrene i Stjernen Elite og Stjernen Ung innstiller på gjenvalg av sittende valgkomité i 
perioden 2020-2021. Dette betyr: 

Leder: Trine Lise Bakke 
Medlem: Arild Bjørn Hansen 
Medlem: Tore Pedersen 
Vara: Anders Hansen 

Fredrikstad, 27.2.2020: 

Truls Navestad Magnus Eker Christoffersen 
Leder, Stjernen Elite Leder, Stjernen Ung. 
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