Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag
vi tilbyr
idrettsglede

Dato:
04-09-2012

Sted:
Klubbhuset

Møteleder:
Jan Kinder

Referent:
Heidi Sønsthagen Ates

Tilstede:

Jan Kinder (JK), Åsmund Østebø (AØ),Jørgen Salsten (JøS), Andre Aass (AA), Thomas
Falch (TF), Heidi Sønsthagen Ates (HSA), Atle Sand (AS), Ingar Wilhelmsen (IW), Jo
Sand (JoS) og Jan Rune Løvnæseth (JRL)

Forfall:
Forkortelser:

Morten Thomle (MT)
PEN – Per Egil Nygård, AU – Arbeidsutvalget, DL – daglig leder

Sak

Ansvar

Når

HSA

Før neste
møte

Neste møte tirsdag 9. oktober kl 17.00 til 19.00 i klubbhuset.
Agenda sendes ut i forkant.

1.

Referat fra siste styremøte – det protokollføres at AA og JøS er
uenige i formuleringen i punkt 2 i referat fra forrige møte.
Aksjonslisten – tas på neste møte.

2.
Referat fra Styrkeprøven – teamwork ifølge AA og AØ. Man mener
alle gjorde en fin innsats. Været var ikke det beste, men det kan
man ikke gjøre noe med. Pål Svendsen var ikke fornøyd med
oppstarten. AA mener Jan Bekken eller noen andre som kjenner
anlegget godt burde ha vært til stede da det var en del praktiske ting
man måtte ta tak i som Jan Bekken enklere kunne ha ordnet.
Dugnadslister bør være mer spesifikke og sendes ut til lagenhetene
tidligere enn det som ble gjort i år.
Innspill fra IW: Å skifte mannskap på viktige poster er en utfordring.
Styrkeprøven har ikke hatt evalueringsmøte med de andre partene
ennå. Tilbakemeldingen vil bli mer nyansert enn det inntrykket H/L
selv har. 9106 påmeldte men ikke alle møtte opp. Problemer med
bagasjeleveranse ved at bilen ikke fant tilbake når den ble
omdirigert før ankomst. Det bør være sluser for de som syklet fra de
forskjellige stedene. Man bør ha et oppsummeringsmøte etter det
felles oppsummeringsmøtet som skal finne sted på Lillehammer. Pål
Wøyen vil komme med tilbakemeldingen fra Styrkeprøven.

AA og AØ

4.

Budsjett 2012 – Jan sender ut dette med det andre som skal
sendes ut. Budsjettet måtte sendes inn til diverse organer innen gitte
tidsfrister. Jan Kinder godkjente at DL sendte inn eksisterende
budsjett.

JK

5.

Orientering fra gruppene
Sykkel: løst ca. 30 lisenser i 2012. Ikke løst så mange lisenser siden
90-tallet. Tror det skyldes barnas ski-aktiviteter og disse barnas
foreldre som har blitt aktive i sykkel. Man har deltatt i forskjellige ritt.
Starter med spinning til høsten. 30-45 år. Har også solgt spinning-

Gruppeledere

3.
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timer tidligere.Ønsker flere bedrifter som kan delta på spinningtimer. Pt Basefarm. Skiskolen gratis i jubileumsåret. Kostet 500 i
vinter. 106 påmeldte i jubileumsåret og 95 året etter, så ikke mye
frafall. Starter ikke med skiskole før etter jul. Triathlon – ikke så mye
å si. Vinter-triathlon.
Håndball J9 og J10 + et loppe-lag. Har startet sesongen.
Ishockey yngres: begynte på egen is i går. U18 har hatt noen istreninger på Jordal før H/L fikk is. Ca samme antall utøvere som i
fjor. Et par utmeldinger. Prøve å få til et U8 lag. Høynet prisen på
skøyteskolen. Kr 700 for høstsemester og kr 500 for
vårsemester.Bra med folk på U9 og U10. Ikke noe U11 og U15. Har
et lag i 3. divisjon i tillegg til A-laget. Søkt Ishockeyforbundet om
aktivitetstilskudd i forbindelse med skøyteskolen kr. 12.000. Magnus
Hoff – årets rookie – vant kr. 20.000, må gi bort kr. 10.000 av disse
og han har valgt å gi dette til skøyteskolen. Man har pt. ikke noe
jentelag. I forbindelse med jubileeet fikk H/L kr. 10.000 fra
Ishockeyforbundet som er dedikert jenter. Midlene vil bli utdelt når
jentelag eksisterer.
Fotball yngres: Fotballskolen har nesten 100 deltager. 6 påmeldte
lag som spiller i micro-serien. 1 trening + 1 match i uken. 2004 også
en stor gruppe 40 gutter + 20 jenter. 4 gutte-lag + 1 jentelag. Bra
størrelse på kullene. Tilbud fra Oslo Fotballkrets om å holde
trenerkurs. Vil tjene kr. 17.000 på dette. Prøver å få til at
seniorgruppa flytter 3 av de møtene som krasjer. Fotballskole i
sommer der ca 145 barn deltok. Telenor Extra SFO-ordning har
dukket opp som en mulighet. Jobber videre med det.
Vedtak: Enstemmig vedtatt at pengene for å holde trenerkurs går inn
til hovedstyret.
Senior: går turer, fikk kr. 10.000 fra Randi. Fotball G98 har fått kr.
10.000.
Hockey A-lag: fra mandag faste treninger. To treningsmatcher mot
Komet. Har mistet 3 spiller til eliteserieklubber. Stallen ser bra ut.
Kjernen er den samme som tidligere. Fått inn kr. 100.000 allerede i
sponsor-inntekter.
6.

Hjemmesidene – Jan Rune. Samtale med Ingvar Kolby. Sykkel og
hockey yngres er flinke til å komme med innhold. Den store
utfordringen er innhold. JRL har laget et dokument. Hvem vil vi nå
med våre hjemmesider? Hvem er målgruppen? Web-computing
koster kr. 25.000/år. Man må bli enige om hvem som skal ha ansvar
på hver lagenhet. JRL ønsker fullmakt sammen med Ingvar til å
rydde opp hjemmesiden.

JRL

Vedtak: Enstemmig vedtatt å fortsette med Web-computing kontra
gratis-løsninger.
Vedtak: Enstemmig vedtatt at JRL har fullmakt til å rydde opp på
hjemmesiden sammen med Ingvar Kolby.
7.

DNB arrangement, draktreklame, – sjekket ut presse for trykking.
Kr. 9.900 + mva. Mer avanserte koster kr. 25.000. Får kr. 15.000 av
DnB + kr. 32/drakt som vi trykker om på selv. JK snakker med DnB
for å høre at dealen fortsatt står ved lag.
Vedtak: Forutsatt at avtalen med DnB står ved lag er det
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enstemming vedtatt å kjøpe inn presse.
8.

Banekomiteen – tas på neste møte.

9.

Huskomiteen – tas på neste møte.

10.

Vaktmesterassistent - avtale: 3 års avtalen med skolesjefen om
leie av anlegget har en del krav som stilles til renhold,
åpning/stenging etc., herunder at idrettslaget bør ha en
vaktmesterassistent.Det er foreslått at Jostein L. Toft, som tidligere
har jobbet med tilsvarende oppgaver i klubben, får denne jobben. JK
ordner med signering av avtale.
Vedtak: Enstemming vedtatt at Jostein ansettes etter foreliggende
kontrakt. 3 mnd. prøvetid etter arbeidsmiljølovens alminnelige regler.

11.

Møte med sponsorfirma – må finne ut hvem vi er og hvor vi vil før
vi kan gå videre med prosjektet. Prosjektet virker ambisiøst.

12.

Vedtak: Enstemmig vedtatt å legge prosjektet på is så lenge og
fokuserer å få kontroll på økonomien først.

13.

Vannskade, erstatning, faktiske kostnader – Ingen oppdatering
pt.

14.

Ekstraordinær generalforsamling Lørenhallen AS – ble avholdt.

15.

Eventuelt: Undersøke hva det koster å ha kortterminal samt alarm
på kiosken.

Datoer for styremøter ut 2012 – første tirsdag i måneden kl. 17001900.
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