Årsmøte Hasle Løren, Fotball
yngres avdeling
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
2017-02-28

Sted:
klubbhuset

Møteleder:
Svein Sletten

Referent:
Andreas Brekke

Tilstede:

Heidi Ates G01, Kim Rønningstad sportslig leder, Svein Sletten Styret/G01, Andreas
Brekke Styret/G04, Jan Strøm-Larsen Styret/G04, Roar Thomassen G01, Geir Flaaten
G09/G10, Henrik Odiin J05/G10, Even Ambjørnrud J07, Nils Tore Sagen Mosvold
J06/G04/Fotballskolen, Hanne Kreutz-Hansen J06/G10, Marian Seiergren J06/G04,
Gitle Solstad Brekke A-laget, Matias Ervig Ledezma A-laget, Jonny Hansen A-laget,
Åshild Skårland J09/J11, Anniken Bjørnø J08/J09

Forfall:
Forkortelser:

Sak

Ansvar
Årsmøte

1.

Styreleder Svein Sletten åpnet møtet.
Innkallingen og agendaen ble godkjent.

2.

Ordstyrer og referent.
- Svein Sletten ble valgt til ordstyrer
- Andreas Brekke ble valgt til referent

3.

Fotballstyrets og lagenes årsberetninger
- Fotballstyrets og lagenes årsberetninger ble ikke
gjennomgått i møtet. Noen kopier ble sendt rundt og
årsberetningen legges ut på nettsidene.

4.

Godkjenning av regnskap og styrets økonomiske beretning.
- Regnskapet for 2016 og budsjettet for 2017 ble godkjent, se
vedlegg. Det er budsjettert med et ørlite underskudd (så
godt som nullbudsjett), på grunn av planer om skifte av
kunstgress. I tillegg til seniorlag for menn, vil det også være
seniorlag for kvinner i 2017.
- Det er 587 medlemmer totalt i fotballgruppa, hvorav 443
gutter/menn og 144 jenter/kvinner. Det kan se ut som en
nedgang fra 2015 til 2016, men skyldes nok bare rydding i
lister og sletting av ikke-betalende medlemmer. Gruppen
over 26 er forholdsvis liten, men det er viktig å merke seg at
foreldre som melder seg inn i idrettslaget blir meldt inn i
trimgruppa og ikke i fotballgruppa

5.

EAT MOVE SLEEP
Andreas Brekke gikk gjennom forpliktelser og muligheter som ligger
i HLs rolle som EAT MOVE SLEEP-ambassadører. Det skal skje
Side 1 av 3

Når

HASLE-LØREN idrettslag

Referat

flere ting i tillegg til EAT MOVE SLEEP-fotballcup, blant annet
satses det på et arrangement mandag 17. april (2. påskedag) med
kick-off, merkedag og første hjemmekamp for A-laget.

6.

Valg.
Forslag til kandidater ligger i vedlagt presentasjon fra årsmøtet.
Åshild Skårland (J09) ble klappet inn i styret og Nils Tore Sagen
Mosvold (J06) ble klappet inn som varamedlem. Det er kritisk å få
på plass én dommeransvarlig. Fotballstyret vil peke på et årskull
som skal ta denne jobben.
Roar orienterte om hva jobben som dommeransvarlig innebærer.

7.

Treningsavgift
Styret foreslo treningsavgiften for 2017 på samme nivå som fjoråret,
ref vedlegg. Styreleder viste også til hva treningsavgiften finansierer,
ref sportslig leder og innholdet for øvrig i treningsavgiften. Styret
orienterte om at det har gjort undersøkelser som viser at
treningsavgiften fortsatt er lav sett i forhold til andre klubber det er
naturlig for HL å sammenligne seg med. Treningsavgiften ble
vedtatt.
Bestilling av kolleksjon vil skje to ganger i året, første gang i løpet av
mars.
Det skal gjøres en innsats for å få innlemmet 7-erlaget for senior på
en bedre måte.
«Pappalaget» skal også betale medlemskontingent, og
forhåpentligvis også treningsavgift i 2018 (etter påmelding av lag).
Det ble også stilt spørsmål om idrettslaget kan legge til rette for å
kunne verve flere voksne medlemmer ved f.eks å sende ut en
«blankoblankett» sammen med medlemsavgiften til barna. Samtidig
også se på muligheten for å kunne betale familiemedlemsskap.

8.

Web
Hjemmesiden skal brukes av alle lagenheter og skal inneholde
basisinformasjon. Webkurs vil bli arrangert.

9.

Oppfølging fra 2016 (og 2015)
Web-basert banefordelingsprogram (forslag 2015) – jobbe videre
med dette. Kim har blitt utfordret.
Innkomne forslag:
- Videreføring av tilbakeføring av 25% til deltakende
dugnadsenheter på EMS fotballcup (etter en del diskusjon
både om ulike modeller og om øremerking). Mye av
diskusjonen dreide seg om anlegg og at vi trenger nytt
kunstgress (som hovedstyret kanskje vil bidra til å
finansiere) og at det nok vil legges rink på syverbanen om
vinteren.

Møtereferat
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Annet:
- Går det an å bestille taktikktavler? Heidi mente slike skal
ligge i regnearket over utstyr det går an å bestille. Skal
sjekkes opp.
- Rapport om jentefotball hørtes interessant ut. Skal sendes
ut sammen med referatet.

Møtereferat
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