Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag

INTERN VERSJON

vi tilbyr
idrettsglede

Dato:
04.05.2012

Sted:
Klubbhuset

Møteleder:
Jan Kinder

Tilstede:

Jan Kinder, Åsmund Østebø, Jo Sand, Andre Aas, Thomas Falch og Jan Rune
Løvnæseth

Forfall:

Morten Thomle, Jørgen Salsten, Ingar Wilhelmsen og Heidi Ates

Sak

Referent:
Jan Rune Løvnæseth

Ansvar

Når

Jan Kinder

9 mai

Frem til sommeren planlegges det å gjennomføre
2 møter pr måned, dette for å ta igjen litt av det
man nå ligger etter på.
Som tidligere er styremøte første tirsdag i hver
måned.
Nå også tirsdagen 2 uker etter.
Møtene varer fra 17.00 til 19.00
Agenda sendes ut i forkant.
Neste møte blir 15 mai.
1.

Lisens søknad for 1 divisjon ishockey skulle vært
levert 25 april (da man ikke klarte den opprinnelige
fristen). HL klarte ikke denne fristen og styreleder
har vært i både muntlig og skriftlig kontakt med
forbundet. Forbundet har ilagt en bot på 3.000 kr
og de vil trekke 6 poeng hvis HL får innvilget
lisens. Brev sendt inn 24 april, har fått utsatt fristen
til 9 mai. HL er avhengig av at Per Egil får klart
regnskapet og at revisor bruker 1 dag. Har snakket
med de involverte og det skal kunne gå.

2.

Har bedt tidligere styreleder (ØS) om å få kalt inn
til ekstra ordinært årsmøte kommende mandag for
å få regnskapet godkjent. Informasjon burde også
legges ut på hjemmesiden. Dette er ikke gjort.

3.

Mail fra Øivind Smedsrud er sendt til ISU
(Idrettenes SamarbeidsUtvalg) hvor han har
skrevet om årsmøtet og sagt at han er ute av
styret og ser at han vil ha problemer med å stille
opp på ISU møtene fremover. Han har vært HLs
representant og er også personlig valgt som
medlem av arbeidsutvalget.
Vi ble enige om at HLs representant til ISU blir
Terje Nyhaug.

4.

Tittel

HL bør også svare til ISU på det brevet ØS sendte,
bør være et ryddig svar
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Hasle Løren vil også trenge en representant til
Oslo Idrettskrets sitt årsmøte
5.

Mail fra Ingvar Kolby hvor han gjerne vil ha mer
aktivitet på nettsidene og flere som kan bidra. Vi
bør diskutere hvordan og hva vi ønsker å gjøre på
nett i et fremtidig styremøte. Gruppene har
tidligere satt opp ansvarlige som har gått på kurs.
Vi må vite mer om hva og hvordan før vi kan si hva
som bør gjøres.

6.

Telenor Extra – et opplegg som gir klubben utstyr
hvis de gjennomfører et treningsopplegg. Dette
bør tas opp i styremøte for fotballen,
For øyeblikket er det full fokus på fotballskolen. I
tillegg vurderer de å etablere et fotball akademi.

7.

Utdanningskompensasjon for Moa
Siden HL var den første klubben for Moa (nå
Hannover) så har HL krav på en
utdanningskompensasjon (vi snakker om ca
10.000 Euro). Dette er det Vålerenga som skal
betale, de har trolig gjort en feil og betalt hele
beløpet til Skeid. HL er i samtale med Gunnar
Martin Kjenner. Papirene er skrevet under fra Moa.
En neste overgang med Moa vil da gi ytterlige 5%
av overgangs-beløpet,

Andre Aas

15 mai
Jo Sand

8.

Arbeidsoppgaver – intern kontroll

9.

Behandling av innkommende fakturaer
Den som har gjort innkjøpet bør signere på at alt
er korrekt.
Alle fakturaer bør være underskrevet/godkjent av
to personer før betaling.
Forslag til rutiner for dette lages til neste styremøte

10.

Medlemsregister
Det er svært viktig å ha god kontroll over
medlemsregisteret. Dagens systemer kan se ut til
å være litt for manuelle. Forslag om å forsøke å
finne en programvare løsning HL kan bruke til
dette (både som register, faktura program med
oppfølgingssystem ved purring etc).
I tillegg bør det kunne være et enkelt system for
personer som ønsker å bli medlem, forslag å legge
ut en faktura mal på hjemmesiden.
Legge frem et forslag til løsning og håndtering til
neste styremøte

Andre Aas

Andre Aas
11.

12.

Utstyrsoversikte pr lagenhet
Det er mye verdier i utstyr og det kreves også
systemer for å følge opp dette, Spesielt for
ishockey hvor det fort blir mye penger med køller.
Fotball og håndball har klare rutiner på dette.
Følges opp på et kommende styremøte.
Banekomitê
Har ansvaret for fotballbanene (7er og 11er) samt
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Lørenhallen (plasthallen).
Består av Andre Aas, Terje Nyhaug og Hans
Torsjø
13.

14.

Et konkret forslag var å flytte kiosken til andre
siden av klubbhuset. Det ble vedtatt at det
forslaget var bra og det er bare å sette i gang.
Huskomitê
Har ansvaret for klubbhuset og kontorbrakken
(som eies av kommunen, hvor HL har
vedlikeholdsansvaret)
Består av Jo Sand, Helge Vedal og Cato..

Styret

Jan Kinder

Jan Kinder

En viktig oppgave blir å få på plass en
organisasjonsplan
15.

Det må innkalles til et årsmøte for Lørenhallen AS
Lage en innstilling på styre, hallen eies nå nesten
100% av HL, men det kan jo hende at det fortsatt
er fornuftig å ha med noen fra OBIK i styret?
Må oppdatere styresammensettingen til
Brønnøysund for både Hasle Løren og
Lørenhallen
Det blir også viktig å gå inn og se på økonomien
bl.a.:
• Strømforbruket kan trolig reduseres. Svært
høye kostnader i hallen, antydes 400600.000 kr i året. Det er gjort et forprosjekt
med et firma Andre har brukt. Viser at det
er muligheter, men det er ikke gjort noe
mer foreløpig.
• Inntekter og utgifter på hallen, den leies ut
det meste av tiden, spørsmålet er om det
rom for å prioritere lagene i HL litt høyere
fremover.
Grupperapporter
Håndball
Håndballen har kommet godt i gang. 2 lag i 2003
klassen har deltatt i seriespill i 2011/2012. Det ene
laget har gått ubeseiret gjennom hele serien og
har også spilt flere treningskamper mot årstrinnet
over og har vunnet alle kampene der også. Det
andre laget har også gjort det bra. Kjetil som
initiativtaker til håndballgruppen har vært en
drivkraft og ildsjel og nå har håndballgruppen fått
på plass styre og støtteapparat. For sesongen
2012/13 er meningen å stille med 4 lag, 2x 2003,
1x2004/2005 og 1x2006/2007.
Den største utfordringen er å få en trener til laget i
2004/2005 klassen, for de andre lagene er det på
plass. Håndballen har også fått 4 foreldre som
dommere.
Fotball
Fotballen har veldig godt driv. På fotballskolen
deltar det ca 100 barn født 2005-2007. Bra
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oppslutning fra foreldre som deltar som trenere.
Har lag på plass i alle årganger med et lite hull i
1996 og 1997 årgangen, Veldig mye bra på
trenersiden og stor oppslutning på trenerkurs.
Resultatmessig er det også mye bra.
Det arbeides med tanker om fotball akademi som
kommer for de som har lyst til å trene ekstra 2
ganger i uken (samme tidspunkt som SFO, fra ca
14,00 til 17.00). Det vil koste ca 1.100 kr måneden,
men de kan kanskje nøye seg med ½ SFO avgift.
De må ha minimum 30 deltakere for å få det til å
gå rundt. Trenger tilgang til klubbhus og bane.
Forslag om at dette kan presenteres på et
styremøte, forslaget er møtet 5 juni. Avklare
tidspunktet som passer for han som er med på
dette arbeidet.
Ski
Skiskole gjennomført i vinter, med 106 barn i
alderen 4 til 12 år. Delt inn i 9 grupper, bra
deltakelse fra foreldre som også hjalp til under
skiskolen.
Sykkel
Har nå 20 ivrige syklister. Som presentert på
hjemmesiden har de også fått nye trøyer og
bukser. De som er med nå er ivrige og har et høyt
nivå, det er viktig at syklingen er for alle og det må
komme frem at ikke alle trenger å sykle så fort
som de som deltar nå.

Styre
Vi er nødt til å ta en gjennomgang av styret. Flere
av de som ble valgt til styret på årsmøtet har
trukket seg (Cathrine og Ingar),
Et forslag var at Thomas går fra varamedlem til
styremedlem.
Invitere til fest for alle
En ide fra Jan var å få istand arrangement hvor
foreldre og kanskje barn kan komme sammen for å
ha det litt hyggelig. Dette kan skape større
engasjement og gjøre folk mer kjent. Dette
kommer til å bli fulgt opp i fremtidig møte. I fjor var
det en fest i forkant av styrkeprøven, det var veldig
positive erfaringer med denne og spørsmålet er
hva som er planlagt i år. Slike initiativ må
markedsføres og planlegges for å få bra
oppslutning. Det var et forsøk i fjor som ble
kansellert pga lav oppslutning.
Klubbhuset
Er det mulig å få lagt ut en oversikt på
hjemmesiden som viser når klubbhuset er ledig. I
dag så går alt igjennom Per Egil og det er som
regel ikke noe problem å få tid, men det kunne
vært enda enklere hvis det var et opplegg
tilgjengelig på nettsiden.
Møtereferat
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