Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag
vi tilbyr
idrettsglede

Dato:
12-06-2012

Sted:
Klubbhuset

Møteleder:
Jan Kinder

Referent:
Jo Sand

Tilstede:

Jan Kinder, Åsmund Østebø,Jørgen Saltsten, Jan Rune Løvnæseth, Heidi Ates, Atle
Sand og Jo Sand

Forfall:

Morten Thomle, Ingar Wilhelmsen, Andre Aass og Thomas Falch

Sak

Ansvar

Når

Jan Kinder

Før
neste
møte

Neste møte tirsdag 26. juni 17.00 til 19.00 i klubbhuset
Agenda sendes ut i forkant.

1.

2.

3.

4.

Referat fra styremøtet 29. 05.2012. ble gjennomgått.
Det ble videre enighet om at AU tar møte med daglig leder, samt at
alle kontrakter med han blir gjennomgått på nytt.
Vi har fortsatt ikke fått regnskapet fra revisor.
.
Styrkeprøven: Vi har fått 2 stk kontrakter. 1. kontrakt Kr 30.000,- for
leie av idrettsanlegget samt 2. kontrakt dugnads arbeide
Kr 97.250,-(778 timer)
Kontraktene har kun varighet på ett år mot 3 år for forrige kontrakt,
dette er noe vi må ta opp med Ingar.
Det var også snakk om at Pål S skulle bruke dugnadsgjeng fra VIF
til mat og øl servering, men dette ble avkreftet fra han via tlf. på
møtet.
Det vil bli holdt møte torsdag 28. i klubbhuset vedrørende vakter til
styrkeprøven.
Hjemme siden er åpen: Jan Rune er WEB ansvarlig for hovedstyret
og tar seg av dette for oss. Alle de andre gruppene må få en
ansvarlig fortest mulig.
Politiattester: Atle og Andre sjekker(Varighet til ishockey til 01-0112?)

5.

Lørenhallen: Nytt styre, Heidi Ates, Helge Vedal, Ingar Wilhelmsen,
Stein Aker og Jan Kinder. Vara xx

6.

Trenerkontrakter: Alle kontrakter skal godkjennes HS samt en kopi
av kontrakten oppbevares hos H.S.

7.

Sponsor opplegg: I ishallen har A laget veggplass bak spillerboksen
og juniorlaget klokkevegg. Fordeling 80%-20%. 20% til den som
skaffer reklamen. Kan andre grupper sette opp reklame i hallen??

Tittel
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Haster

HASLE/LØREN idrettslag,

Referat

Innebandy har plasthallen til disposisjon. Fotball står ikke fritt til å
henge opp skilt på gjerdet rundt banen?(må rådføre seg med
kommunen)
Jan K har kontaktet en gruppe/firma som muligens kan være
interessert å skaffe reklameinntekter til H/L, men til hvilken pris?
Jan avtaler møte med sponsorgruppa.
JanK
8.

Møtereferat

Eventuelt:
Moa saken. Vi får penger fra VIF uten mva. og 3250 euro fra
Hannover.
Pengene fra VIF går til HS. Pengene skal blant annet gå til utvikling
av yngre spillere.
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