
Årsmøte for 2015
Hasle-Løren IL

Hasle-Løren klubbhus
17. mars 2016



Saksliste årsmøte
• Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmeberettigede medlemmer
• Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
• Behandle årsberetning 2015 – Regnskap 2015
• Vedta budsjett for 2016
• Vedta medlemskontingent 2017 og treningsavgift (basert på forslag fra 

gruppenes årsmøter)
• Behandle idrettslagets organisasjonsplan
• Valg
• Oppdatere lovnormen for idrettslaget
• Informasjon om klubbutviklingsprosess hvor vi definerer et sett med 

verdier, virksomhetside og visjon som danner grunnlaget for en plan for 
Hasle-Løren.

• Behandle innkomne forslag (ingen forslag er kommet inn)



Saksliste årsmøte
• Når årsmøtet er slutt vil vi gi en oppdatering om 

Lørenhallen AS



• Godkjenne de stemmeberettigede

• Godkjenning av innkalling og saksliste

• Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å 
underskrive protokollen



• Hasle-Løren IL årsberetning 2015

– Årsberetninger – er lagt ut på hjemmesiden



• Hasle-Løren IL årsberetning 2015

– Vi følger sakslisten
– Svarer på spørsmål underveis
– Presentasjonen vil bli lagt ut på Hasle-Løren 

sin hjemmeside sammen med protokoll/ 
referat.



• Gruppenes beretninger

– Det er gjennomført følgende årsmøter
• Seniorgruppen 21. januar
• Ski/Sykkel: 3. februar
• Håndball: 11. februar
• Fotball yngres: 16. februar
• Ishockey senior: 16. februar
• Ishockey yngres: 18. februar 
• Innebandy: 18. februar



• Sportslig aktivitet 2015
Fotball 

senior

Fotball 

yngres

Ishockey 

senior

Ishockey 

yngres

Inne-

bandy
Håndball

Ski, 

sykkel & 

Triatlon

A-lag G99 A-lag U20/96+97 A-lag 2003/04 (J12) Sykkel

B-lag G00 H/L 2 U18/98+99 Herrer 2 2005/06 (J10) Spinning

7'er G01 H/L 3 U16/00 2006 (J9) Skiskole

G02 Vikings U13/03 Skole (2007/08/09)

G03 U12/04

G04 U11/05

G05 U10/06

G06 U9/07

G07 Skole

J04

J05

J06

J07

Skole

I tillegg har vi trimgruppe og seniorgruppe



• Medlemsoversikt aktivitet

• 1.496 medlemmer + 23%
• Fantastisk utvikling på de fleste aktive avdelingene
• De største gruppene

– Fotball yngres 38%
– Ishockey yngres 24%
– Håndball og ishockey senior 7,5%

Gruppe 6-12 år 13-19 år 20-25 år

26 år og 

eldre

Totalt 

kvinner 6-12 år 13-19 år 20-25 år

26 år og 

eldre

Totalt 

menn

Sum 

2015

Sum 

2014 Endring

Fotball senior -         5             25           41          71       71              50 42 %

Fotball yngres *) 133      133        314      120        434    567         412 38 %

Ishockey senior -         49           59          108    108           66 64 %

Ishockey yngres *) 67        4             71           217      66           1             284    355         258 38 %

Håndball *) 96        96           15        15       111           88 26 %

Innebandy senior -         11           3             16          30       30              21 43 %

Innebandy yngres -         -     -            11 -100 %

Ski *), sykkel 15        15           13        1             3             59          76       91            122 -25 %

Trimgruppe / ikke aktive 28          28           1             2             58          61       89            125 -29 %

Seniorgruppe 17          17           57          57       74              61 21 %

Totalt **) 311      4             -         45          360        559      204        83           290        1 136 1 496   1 214 23 %



• Medlemsoversikt utvikling

• Veldig fin utvikling på alle 
områder

• Nesten 50% økning siden 
2013

Medlemsregister utvikling

Kjønn/År 2013 2014 2015 Endring

Kvinner 196      269         373        39 %

Menn 775      856         1 066     25 %

Totalt 971      1 125     1 439     28 %

Medlemsregister utvikling

Aldersgruppe/År 2013 2014 2015 Endring

Barn/Ungdom (0-19 år) 533      742         1 027     38 %

Voksne 438      383         412        8 %

Totalt 971      1 125     1 439     28 %
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• Høydepunkter 2015

• Skolene i Hasle-Løren er fortsatt svært populære med 
rekordoppslutning (fotball, skøyter, håndball og ski)

• Ny 3 årsavtale med UdE for leie av Løren Idrettspark i 
skoletiden



• Høydepunkter 2015 Fotball

• Bendit Cup arrangert av fotball yngres avdeling
– pånytt en kjempesuksess

• Telenor Extra etablert
• FotballCamp i skoleferie
• Generelt veldig positiv utvikling med god 

jobbing i henhold til kvalitetsklubb



• Høydepunkter 2015 Ishockey yngres

• Kjempearbeid fra skøyteskole og oppover
• Kiwanis arrangert 25. år på rad
• Arrangerte i desember landslagssamling for U18, med 3 

kamper mot Frankrike.
• Hockey Camp og morgentrening med god oppslutning



• Høydepunkter 2015 håndball

• Håndball gjennomførte sitt årlige arrangement med over 160 
deltakere

• Rekordmange lag og spillere i aktivitet
• Håndballskolen sprenger hallkapasiteten (+45 jenter og 15 

gutter)
• Deltok i Fredrikstad Cup for første gang



• Høydepunkter 2015 - senior

• Fotball senior leverte en fantastisk høstsesong
– Jonny Hanssen er engasjert på toårskontrakt som hovedtrener A-lag 

for sesongene 2016 og 2017. 
• Ishockey senior kom også i flytsonen med 9 strake seire før 

det ble knepne tap.
– Sesongen 2015/16 ble Philippe Juell ansatt som ny trener

• Sykkelgruppen har også flere gode resultater i 2015.



• Oppdatering daglig leder

• Etter å ha kjørt en periode uten daglig 
leder har vi fra 1. mars 2016 ansatt 
Heidi Sønsthagen som daglig leder i 
en 75% stilling

• Trer av som styreleder i forbindelse 
med dagens årsmøte



• Oppdatering anlegg

• Hasle-Løren IL har et fantastisk idrettsanlegg, samtidig er det 
så stor sportslig aktivitet at vi stanger i taket

• Det er ønske om å få på plass ny 7-er bane, isflate og 
flerbrukshall på området

• Anleggskomiteen har jobbet med dette gjennom 2015
– Leder Thomas Falch
– Terje Nyhaug og Helge Vedal

• Ting tar tid, men i 2016 kommer det nytt 
kunstgress på 11-er banen



• Oppdatering anleggsfond

• Hasle-Løren dedikerer inntektene fra Grasrotandelen til 
anleggsutvikling, nytt rekordår i 2015 kr 132.288 (+22%)

• Sponsorinntekten fra Brødfabrikken kr 53.963 til fondet
• Anleggsfondet utgjør ved utgangen av 2015 kr 326.260

• Støtt Hasle-Løren med grasrotandel
– PS! Nedgang inntekt 1. kvartal 2016



• Høydepunkter 2015 - Informasjon

• Fortsatt arbeidet med hjemmesiden og langt mer aktivitet på 
hjemmeside, Facebook og Twitter

• Facebook fra 749 til 916 liker klikk
• Byttet til Office 365 løsning, med @hasle-loren.no
• Mange artikler i lokalavisen
• Fortsatt mer å hente

Hovedansvar IT/Data
Jan Rune Løvnæseth
Morten Rognaldsen



• Høydepunkter 2015 - Oppgraderinger

• Har installert kameraovervåkning for å redusere hærverk og 
innbrudd

• Har oppgradert nettverket, neste steg er å se på selve linjen
• Brannvarsling i Lørenhallen
• Nye dører i klubbhuset
• Er i gang med å oppgradere kontorbrakken



• Regnskap 2015

• Går med et overskudd på kr 601.514 mot budsjettert overskudd kr 78.500 
• A-lag ishockey overskredd dessverre sitt budsjett i forhold til overføring fra 

hovedstyret med ca. kr. 220.000 pr. primo mars 2016
• Reelt stor forbedring i alle enheter
• Fortsatt noe opprydning i gamle fordringer
• Solid egenkapital og god likviditet

Gruppe
Inntekter 

2015

Inntekter 

Budsjett 

2015

Utgifter 

2015

Utgifter 

Budsjett 

2015

Resultat 

2015

Resultat 

Budsjett 

2015

Utestående 

fordringer 

pr 31.12. *)

Egenkapital 

pr 31.12.

Hovedstyret  3 469 509  3 548 000  3 198 819  3 268 000 270 690      280 000          -32 324      2 512 365 

Fotball senior **) 569 938     632 000     614 917     629 000     -44 979            3 000 -2 500            -47 979         

Ishockey senior ***) 1 244 110 990 000     1 250 491 990 000     -6 381                    -   5 250             19 037           

Fotball yngres 1 876 843 1 300 000 1 793 640 1 523 000 83 203      -223 000 -                 747 326        

Ishockey yngres 2 079 437 1 021 000 1 798 139 1 009 000 281 298        12 000 130 730         661 844        

Håndball 295 446     235 000     259 588     228 500     35 858             6 500 31 278           178 598        

Innebandy ****) 105 595     110 000     112 195     110 000     -6 600                    -   -                 -15 985         

Ski, sykkel & triathlon 55 300       50 000       66 875       50 000       -11 575                  -   25 000           84 398           

Totalt 9 696 178 7 886 000 9 094 664 7 807 500 601 514   78 500     157 434         4 139 603     



• Kommentarer til regnskap 2015

+ Ny driftsavtale ishall
+  Lønn
+ Sponsorinntekter
+   Treningsavgifter
+   Bendit Cup
+   Kafeteriadrift ishall
+   Generelle øvrige kostnadsbesparelser
- Idrettsutstyr
- Godtgjørelse/honorarer aktivitetene
- Investeringer i låssystem, brannalarm,    

kameraovervåkning og div. til drift av anlegget
- Budsjettsprekk på hockey senior og fotball senior



• Medlemskontigent, forslag til kontingent for 2017 
Gruppe

Fotball senior

Årlig kontigent

500

Kommentar

Fotball yngres 300 t.o.m. året man fyller 19 år

Ishockey senior 300 (fra 500 kr)

Ishockey yngres 300 t.o.m. året man fyller 19 år

Håndball
300

Innebandy senior 500

Innebandy yngres 300 t.o.m. året man fyller 19 år

Ski, sykkel 500 aktive f.o.m. året man fyller 20 år

Trimgruppe / ikke aktive 300
ikke aktive, støttemedlemmer, 
tillitsvalgte

Seniorgruppe 300

Skoler (andel til hovedstyret) 100



• Treningsavgift 2016, vedtatt på gruppenes 
årsmøter (delegert til gruppene)

Ski Innebandy

Fotball 

senior

Ishockey 

senior

Sykkel 

xxxxx

A-lag  0  0  0 

B-lag / H/L 2            1 500    1 500        3 000 

H/L 3        1 000 

U18 4 950    

U16 og U15 4 700    

U13 og U14 3 700    

U12 3 400    

U11 2 900    

U10 2 200    

U9 1 900    

+ 13 år 4 200  x

+  9 år 3 200  x 1 500  xxxx

Skole (5-8 år) 1 250  xx 1 000    800     

Skiskole 1 x pr uke 500 

Skiskole 2 x pr uke 800 

x, kr 1.000 i avdelingsrabatt når de gjør oppgaver på tverrs av fotball yngres 

xx, Søskenmoderasjon: Treningsavgiften reduseres med 50%, dvs kr 625

xxx, Målvakter fra og med U13 betaler kr 500 i treningsavgift.

xxx, Søskenmoderasjon: Den laveste treningsavgiften reduseres med 50%.

xxx, I tillegg kommer slipeavgift med kr 300 pr spiller.

xxxx, kr 300 i rabatt hvis lagenheten stiller med 2-3 dommere for hjemmekamper

xxxx, man betaler 50 kr for billett på alle seriekamper og cuper/turneringer

xxxx, til hver hjemmekamp trenger man 5 personer på vakt, så det forventes minst 5-10 dugnader

xxxxx, kun voksne utøvere som betaler for aktiviteter fra egen kasse.

Fotball 

yngres

Ishockey 

yngres xxx Håndball



• Budsjettert underskudd på kr 145.312
– Av grupper med en solid egenkapital

• Fortsatt tett oppfølging av senior fotball og ishockey
• Hovedstyret øker kostnadene grunnet ansettelse av 

daglig leder og overføringer

• Budsjett 2016

Gruppe

Inntekter 

Budsjett 

2016

Inntekter 

2015

Utgifter 

Budsjett 

2016

Utgifter 

2015

Resultat 

Budsjett 

2016

Resultat 

2015

Hovedstyret       4 555 500       3 469 509       4 504 727       3 198 819             50 773          270 690 

Fotball senior **) 602 966         569 938         602 966         614 917                              -             -44 979 

Ishockey senior *) 1 043 550      1 244 110      1 040 200      1 250 491                    3 350             -6 381 

Fotball yngres 1 565 000      1 876 843      1 726 500      1 793 640              -161 500             83 203 

Ishockey yngres 1 346 700      2 079 437      1 361 000      1 798 139                -14 300          281 298 

Håndball 281 655         295 446         305 290         259 588                   -23 635             35 858 

Innebandy 100 000         105 595         100 000         112 195                              -               -6 600 

Ski, sykkel & triathlon 60 000            55 300            60 000            66 875                                 -             -11 575 

Totalt 9 555 371      9 696 178      9 700 683      9 094 664      -145 312        601 514         

*) Inntekter budsjett inkluderer kr 500 000 (kr 500 000 budsjett 2015) i  overføringer fra hovedstyret for sesongen 2016/17

**) Inntekter budsjett inkluderer kr 356 000 (kr 355 000 budsjett 2015) i  overføringer fra hovedstyret, samt bidrag 

      kr 100 000 fra fotball  yngres vedrørende rekrutt-lag



• Organisasjonsplan Hasle-Løren IL (2015)

Årsmøtet

Ishockey
senior

Ishockey
yngres

Fotball
senior

Fotball
yngres

Håndball Innebandy
Ski

Sykkel
Triathlon 

Revisor

Kontroll-
komité

Valg-
komité

Administrasjon

Senior-
gruppen

Hovedstyret *

* Består av:

• AU:
• Leder
• Nestleder
• Styremedlem
• Styremedlem
• Styremedlem
• Varamedlem

• Gruppeledere:



• Organisasjonsplan

– Forslag at Fotball senior legges inn under fotball 
yngres og gruppen endrer navn til Fotball

• For å få en helhetlig linje i fotballgruppen
• Felles styre og forsterke samarbeidet begge veier
• Økonomisk skal fortsatt fotball senior være en separat økonomisk 

enhet (med overføringer fra hovedstyre for A-lag)



• Organisasjonsplan

– Hasle-Løren Ishockey Elite
• Det er krav fra Norges Ishockeyforbund at alle lag i Eliteserien og 

første divisjon skal skilles ut som egen klubb
• Ishockey senior har arbeidet med forberedelser til dette

• Dette får innvirkning på Hasle-Løren Idrettslag som må gjøres om 
til et allianseidrettslag

• Det er utarbeidet en partneravtale mellom Hasle-Løren Ishockey 
Elite og Hasle-Løren Idrettslag (allianseidrettslaget) som klart 
definerer ansvar og forpliktelser begge veier

– Blant annet konkret på overføring på kr 500.000 fra hovedstyret de første 2 
sesongene.



• Styre Hasle-Løren Ishockey Elite

– Forslag om 10 styremedlemmer i hockey senior sitt 
årlige møte, men det anbefales færre styremedlemmer, 
dette i samsvar med øvrige gruppestyrer i idrettslaget

– Hasle-Løren Idrettslag – ett styremedlem iht foreslått 
partneravtale; velges blant Arbeidsutvalgets 
representanter

– Endelig styre vedtas i stiftelsesmøte
• Nytt styre i ishockey elite stiller
• AU og daglig leder representerer Hasle-Løren IL
• Vedta partneravtalen og stiftelsesdokumenter

– Anslått tidspunkt stiftelsesmøte slutten av mars 2016
– Avtaler med virkning fom. 1. mai 2016



• Styre Hasle-Løren Ishockey Elite

På årsmøtet ble følgende foreslått og enstemmig vedtatt.
På stiftelsesmøtet velges offisielt nytt styre

Leder: Magnus Færøy
Nestleder: Elia Hoelstad (marked)
Styremedlemmer: 
Fredrik Thinn (marked)
Ruby Castellanos
Catarina Paulos Syversen (økonomi)
Atle Sand (1911 klubben)
Jim Marthinsen (1911 klubben og marked)
Gro Rand
Petter Syversen
Øyvind Smedsrød (arrangement)



• Organisasjonsplan Hasle-Løren Ishockey Elite



• Organisasjonsplan Hasle-Løren Idrettslag 
(som nå blir et allianseidrettslag)

Hasle-Løren Idrettslag
(egen organisasjonsplan)

Hasle-Løren Ishockey Elite
(egen organisasjonsplan



• Organisasjonsplan Hasle-Løren IL

Årsmøtet

Ishockey
yngresFotball Håndball Innebandy

Ski
Sykkel

Triathlon 

Revisor

Kontroll-
komité

Valg-
komité

Administrasjon

Senior-
gruppen

Hovedstyret *

* Består av:

• AU:
• Leder
• Nestleder
• Styremedlem
• Styremedlem
• Styremedlem
• Varamedlem

• Gruppeledere:



• Hovedstyre AU (arbeidsutvalg) 2015

– Leder Heidi Sønsthagen
– Nestleder Thomas Falch
– Styremedlem Atle Sand
– Styremedlem Helge Vedal
– Styremedlem Jan Rune Løvnæseth
– Varamedlem Diana Schart



• Valg av hovedstyre AU (arbeidsutvalg) 
(flertallsinnstilling fra valgkomité):

– Leder Thomas Falch
– Nestleder Viggo Antonsen
– Styremedlem Helge Vedal 
– Styremedlem Karoline Riise Kristiansen
– Styremedlem William Harper Hjelmås
– Varamedlem Elin Ruhlin Gjuvsland

– Gruppene neste side



• Valg av hovedstyre, valgt på gruppene sine 
årsmøter

– Fotball Svein Sletten
– Ishockey senior (elite) Magnus Færøy
– Ishockey yngres Jørgen Salsten
– Ski/Sykkel/Triathlon Ingar Wilhelmsen
– Innebandy Morten Thomle
– Håndball Elin Ruhlin Gjuvsland
– Seniorgruppa Jo Sand



• Valg av kontrollutvalg
– Leder Tom Corneliussen
– Medlem Ruby Castellanos
– Varamedlem Hans Christian Martinsen

• Valgkomité
– Gruppelederne danner valgkomiteen, de velger leder

• Revisor
– BDO



• Styremedlemmer i selskaper Hasle-Løren IL har 
representanter i (Lørenhallen AS og Styrkeprøven AS)
– Delegeres til hovedstyret
– Jørn Henrik Andersen har representert HL som observatør i 

2015

• Representanter til ting og møter i de organisasjons-
ledd idrettslaget har
– Delegeres til hovedstyret/gruppene der dette er naturlig

• Deltakere i prosjekter/komitéer
– Delegeres til hovedstyret/arbeidsutvalget der dette er 

naturlig



• Lovnorm

– Ny lovnorm skal vedtas på 
årsmøtet

– Siden vi også skal gjøres 
om et til et 
Allianseidrettslag er det 
lovnorm for 
allianseidrettslag som skal 
vedtas

– Disse er laget av Norges 
Idrettsforbund og foreslås 
godkjent 1 til 1 (kjedelig å 
lese 14 sider med tekst!!)



• Klubbutviklingsprosess

– Vi har i 2015 kjørt en klubbutviklingsprosess 
under ledelse av Kathe Langvik fra Oslo 
Idrettskrets

– 3. kvelder i september og oktober



• Visjon

Hasle-Løren IL – Groruddalens viktigste arena

– Betyr at: 
• Hasle-Løren IL skal være en naturlig møteplass for 

de som vil drive med aktivitet
• Hasle-Løren IL skal jobbe for å ha nok anlegg. 
• Hasle-Løren IL skal være den foretrukne 

samarbeidspartner



• Hovedmål

Hasle-Løren IL er klubben hvor flest mulig fortsett er 
lengst mulig 

• Dette måles i antall medlemmer fordelt på alder. Tallene 
oppdateres ved hver idrettsregistrering og kan benyttes for 
å se utviklingen. I tillegg kan innbyggerstatistikken fra 
bydelen brukes for å avdekke hvor mange som ikke deltar i 
aktivitet. Delmål og tiltak skal beskrive hvordan vi som 
klubb skal jobbe for å få til dette. For hovedlaget 
(hovedstyret) betyr det å skape de beste 
rammebetingelsene for gruppene. Videre må hver enkelt 
gruppe utarbeide sine sports-/aktivitetsplaner.



• Virksomhetside

Hasle-Løren IL skaper samhold og positive opplevels er 
og meningsfylt aktivitet i et sunt og trygt miljø, med 
utviklingsmuligheter både for ung og gammel.

• Det betyr at Hasle-Løren IL skal være det foretrukne 
idrettslaget i nærmiljøet og at:
– Idrettsaktiviteten skal tilpasses den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner. 
– De som ønsker å bli gode skal få et tilbud innenfor de rammer vi har. 
– Bidra til at flest mulig ønsker å fortsette og være aktive i voksen alder.
– Legge til rette for et godt klubbmiljø og skape sunne holdninger som gjør at 

Hasle-Løren IL oppfattes som en god bidragsyter i nærmiljø.



• Verdiord
• Inkluderende

– Dette betyr at Hasle-Løren IL skal være en åpen klubb som legger vekt på allsidighet 
og at alle respekterer hverandre.  Vi skal være «klubben for alle», og skape samhold 
både innad i idrettene og på tvers gjennom holdningsskapende arbeid.

• Utviklende
– Dette betyr at i Hasle-Løren IL skal trenere og tillitsvalgte oppleve selvutvikling ved å 

ha meningsfylte oppgaver. De skal ha rett kompetanse for å gi utøverne et godt 
idrettslig tilbud hvor de opplever mestring tilpasset aktivitetsnivå. Hasle-Løren IL skal 
være en proaktiv organisasjon som tilpasser seg krav og etterspørsel. 

• Engasjerende
– Dette betyr at Hasle-Løren IL fremstår som en klubb det er godt å komme til. Alle 

medlemmer, foreldre, ledere, samarbeidspartnere eller andre skal oppleve at det er 
motiverende å bidra. Det er gleden og motivasjonen som skal gjenspeile all aktivitet.



• Videre fremdrift klubbutvikling
• Utarbeide en klubbhåndbok

– Arbeidet med å lage en klubbhåndbok er startet. Det nye hovedstyret har hovedansvar 
for å sørge for fullføring av denne. Skal legges ut på hjemmesiden og være tilgjengelig 
og oppdateres ved behov.

• Organisasjonshjulet
– Organisasjonshjulet ble benyttet for å beskrive hvordan situasjonen er i klubben nå.
– Definerte områder med punkter beskrevet, se overskrifter under, følges opp av nytt 

hovedstyre
Organisasjon/ 
Ledelse

Trenere Anlegg Aktivitetstilb
ud

Arrangement

Delmål: HLIL har kompetente og engasjerte ledere i alle nødvendige roller, som 
sammen utvikler klubben til en velfungerende organi sasjon 

Tiltak Hvordan Frist Ansvar

Organisasjon/ ledere: 

Delmål: HLIL sine trenere har den kompetanse som tr engs for å ivareta utøverne i 
alle aldere slik at de opplever mestringsfølelse 
Tiltak Hvordan Frist Ansvar

Trenere:

Delmål: HLIL legger til rette for å knytte til seg flere idretter og flere egne 
arrangementer 
Tiltak Hvordan Frist

Aktivitetsutvikling



• Hovedmål for hovedstyret i 2015

– Fortsatt god kontroll og stram styring på økonomisiden
– Gjennomførte seminar «Styrearbeid i praksis» i mars

• Lage en Klubbhåndbok (eget prosjekt)

– Mer fokus på klubbutvikling og den sportslige aktiviteten
– Anlegg
– Ta nye steg på kommunikasjon og informasjon
– Skape mer engasjement rundt Hasle-Løren IL

• Begeistring
• Stolthet

– Se på håndtering av medlemsregister da det er et krav at det skal 
«snakke» med idrettens database KlubbAdmin (fra slutten av 2015)

– Oppdatere nettverket på Løren Idrettspark
– Oppdatere låssystem på Løren Idrettspark
– Avklare eierskapet i Styrkeprøven AS



• Hovedmål for hovedstyret i 2015

– Fortsatt god kontroll og stram styring på økonomisiden
– Gjennomførte seminar «Styrearbeid i praksis» i mars

• Lage en Klubbhåndbok (eget prosjekt)

– Mer fokus på klubbutvikling og den sportslige aktiviteten
– Anlegg
– Ta nye steg på kommunikasjon og informasjon
– Skape mer engasjement rundt Hasle-Løren IL

• Begeistring
• Stolthet

– Må se på håndtering av medlemsregister da det er et krav at det 
skal «snakke» med idrettens database KlubbAdmin (fra slutten av 
2015)

– Oppdatere nettverket på Løren Idrettspark
– Oppdatere låssystem på Løren Idrettspark
– Avklare eierskapet i Styrkeprøven AS



Vi takker alle for 
oppmøtet til årsmøtet

Slutt



Oppdatering 
Lørenhallen AS



• Styret i Lørenhallen AS
– Valgt av hovedstyret i Hasle-Løren IL
– Protokollført i ekstraordinær generalforsamling i 

Lørenhallen AS den 5. november 2014
– Styret valgte så leder i sitt første styremøtet, 

ingen endringer foreslått for 2016 

– Leder Ingar Wilhelmsen
– Styremedlem Stein Aker
– Styremedlem Jan Rune Løvnæseth
– Styremedlem Morten Thomle
– Styremedlem Heidi Sønsthagen



• Regnskap 2015 Lørenhallen AS

– Årsmøte er gjennomført 29/2-2016

– Omsetning kr 918.300 (kr 953.000 i 2014)
– Årsresultat kr 349.594 (kr 575.535 i 2014)
– Totalkapital kr 2.976.643 (kr 2.627.049 i 2014)



• Budsjett 2016 Lørenhallen AS

– Omsetning kr 900.000 (kr 918.300 i 2015)
– Resultat kr 369.600 (kr 349.594 i 2015)



• Oppdatering Lørenhallen AS

– En stor kostnadsdriver er strømutgifter (+/- kr 
250.000 pr år)

• Innhentet anbud på varmepumpe, utsatt i 2015. 
Vurderes på nytt i 2016 (bør være lønnsomt)

– Vurderte behov for oppgradering av gulv, utsatt 
til 2016 og vil vurderes på nytt

– Vi har skiftet ut låsene på anlegget, tilsvarende 
gjorde Hasle-Løren på klubbhus/kontorer.

– Styret vil vurdere investeringene i varmepumpe 
og gulv hvis det er nødvendig og riktig i 2016.



• Oppdatering Lørenhallen AS

– Avtalen med OBIK går ut 2017
• OBIK har avtale på de fleste treningstimene fra 

mandag til torsdag, har blitt enige om en løsning når vi 
trenger flere timer (i hovedsak håndball som har hatt 
behov)

– Garderobeanlegg
• Ikke tilfredsstillende, er kommunalt
• Er presset på i forhold til ny avtale med Refstad skole, 

så nå er det anbud ute fra BYM



Nå er det slutt!

Vi takker alle for 
oppmøtet


