Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

INTERN VERSJON

vi tilbyr idrettsglede

Dato:
15.05.2012

Sted:
Klubbhuset

Møteleder:
Jan Kinder

Tilstede:

Jan Kinder, Jo Sand, Andre Aas, Jørgen Salsten, Atle Sand og Jan Rune Løvnæseth

Forfall:

Åsmund Østebø, Morten Thomle, Thomas Falch, Ingar Wilhelmsen og Heidi Ates

Sak

Referent:
Jan Rune Løvnæseth

Ansvar

Neste møte blir 29 mai.
Møtene varer fra 17.00 til 19.00

1.

Gjennomgang forrige referat:
1. Mer aktivitet på web sidene.
Det blir kalt inn til en runde med opplæring på hvordan man
arbeider på web sidene. Hver gruppe anbefales å ha 1 til 2
personer
I tillegg vil vi se litt på hvordan og hva HL ønsker å gjøre på web
sidene. Møte vil arrangeres mellom Ingvar Kolby, Jan Kinder og
Jan Rune Løvnæseth

Jan Kinder

2. Telenor Extra
Støtte til fotballgruppe hvis de gjennomfører et treningsopplegg.
Søknad er sendt.

2. Intern kontroll
Forslag lagt frem på behandling av innkommende fakturarer. Litt
fin justering så er det på plass.
3. Medlemsregister
Det er funnet en løsning som kan håndtere fakturering. Det som
trengs en oversikt over medlemmer i Excel, slik at det kan lastes
inn. Krever fødselsdata, medlemsnr, navn og adresse. Oversikten
har Per Egil. Denne løsningen må inn på kontoret slik at vi har en
sentral oversikt.
Mal for faktura for å registere seg som medlem må lages og
legges ut på hjemmesiden.
Vi bør også evaluere spesifikke systemer som finnes for å
håndtere medlemsregister.

Tittel
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Jo Sand

Andre Aas

Når

HASLE/LØREN idrettslag,

2.

Referat

5. Utstyrskontroll
Skrive ned rutine for ishockey og deres regler for utstyr. Det
gjøres kontrakter med spillerne. Så sendes oversikt ned til
Torshov Sport.

Atle Sand

Utstyrsoversikt ishockey junior gruppen
Lag en oversikt over utstyr som er i klubbens eie (drakter og
keeperutstyr).

Jørgen Salsten

9. Styresammensetning oppdateres til Brønnøysund
Vi må oppdatere styresammensetningen til Brønnøysund, først
må det gjennomføres årsmøte og da må regnskapet være klart.

Jan Kinder

Det har vært vannlekkasje på kjøkkenet i klubbhuset.
Huskomiteen har tatt saken og de er i full gang med arbeidet med
å ordne opp. Det blir en forsikringssak.

Jan Kinder

3.

Sette opp arbeidsoppgaven som ligger på bane- og huskomitee.

4.

Styret har 5 medlemmer og vi mangler pr i dag en person og det
må være en kvinne.
Gruppeledere
Lagenhetene bør også ha et varamedlem til hovedstyret når
gruppeleder ikke kan møte
Jan Kinder

5.

Det må lages en liste som viser de styre og øvrige støtteapparat
for hele klubben. Forslag til oversikt lages.

6.

Det virker som om det er for varmt i gulvet ved dusjen i
klubbhuset. Temperaturen bør justeres ned

7.

Ishockey senior har nå fått på plass eget styre.
Formann Atle Sand, nestleder Jim Martinsen, sekretær/kasserer
Gro Rand, sportslig leder Jan Bekken, arrangementsansvarlig
Aslak Fusdal og markedsansvarlig Tommy Richter.

8.

Det kommer til å lages en aksjonsliste som viser alle oppgaver
med ansvarlig og tidsfrist. Dette legges frem på neste styremøte

9.

Møte med utdanningsetaten for å diskutere forlengelse av avtalen
med Løren Skole på leie av hall.

10.

Innkjøp av utstyr
Klubben har 30% rabatt ved felles innkjøp hos Torshov Sport
HL medlemmer får 20% hos Torshov Sport. Når det gjelder salg
av utstyr gjennom klubben (i kiosk etc) så kan man sette prisene
selv (det er vanlig å ha litt fortjeneste for å dekke varelager,
administrasjon etc).

Jo Sand

Jan Kinder

Møtereferat
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