Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
23-10-2012

Sted:
VIP-rom ishallen

Møteleder:
Jan Kinder

Referent:
Heidi Sønsthagen Ates

Tilstede:

Jan Kinder (JK), Jørgen Salsten (JøS), Andre Aass (AA), Heidi Sønsthagen Ates (HSA),
Atle Sand (AS), Jo Sand (JoS), Thomas Falch (TF), Åsmund Østebø (AØ) og Jan Erik
Andersen (JEA)

Forfall:
Forkortelser:

Jan Rune Løvnæseth (JRL), Morten Thomle (MT) og Ingar Wilhelmsen (IW)
PEN – Per Egil Nygård, AU – Arbeidsutvalget, DL – daglig leder

Sak

Ansvar

Når

Før neste
møte

Neste møte tirsdag 6. november kl 17.00 til 19.00 i klubbhuset.
Agenda sendes ut i forkant.

1.

Referat fra siste styremøte – godkjent.

HSA
JK

2.

Daglig leder/advokat involvert – videre håndtering – AU har
fullmakt til å avtale og stille i møte med PEN og hans advokat.

AU

3.

Samarbeid LøA/Hasle-Løren – fotballakademi – det har vært
kommunikasjon mellom AU og AA siden siste møte. Man har
imidlertid pt. ikke konkludert på en felles platform mht. Betingelser
rundt AA’s engasjement. Status er at JK skal sende AA en e-post
med de betingelser som AU vil innstille på til styret. Fremdrift og
eventuell konklusjon følges opp/avklares i neste styremøte.

AU/AA

4.

Informasjon om idrettslagets økonomi v/Per Egil – PEN var ikke
til stede i møtet. Bruk av midler på de enkelte gruppers konti ble
diskutert.
Vedtak: PEN skal varsle respektive gruppe når man låner likvide
midler av gruppenes konti til bruk ellers i idrettslaget.

5.

ISU-representant - JK hører med leder Bettum i ISU om det er ok å
benytte Terje Nyhaug som representant. Dersom ikke akseptabelt
må JK eller ÅØ stille i disse møtene. ÅØ har mulighet til å stille om
nødvendig. Det er sendt brev til OIK og ISU ang. Ikke-tildelte
aktivitetsmidler grunnet manglende oppmøte. I møter angående
flerbrukshall i området stiller AS.

6.

Banekomiteen – tas på neste møte.

7.

Huskomiteen – tas på neste møte.

8.

Orientering fra gruppene
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HASLE/LØREN idrettslag,

Referat

Hockey yngres – har vært 6 lag til nå. Startet for 2 uker siden
skøyteskole med 130 barn. Har også tatt barn fra skøyteskolen inn
på et U8-lag som nå teller ca. 30 barn. Dette laget er den 7. enheten
i yngres. Måtte nesten trekke U16 laget fordi noen gikk til Vålerenga.
Klarte å opprettholde laget gjennom samarbeid med Furuseth. Laget
kalles Hasle Løren Furuseth. 15-20 stk er med i denne treningsgruppa. Hjemmekamper går i vår hall og under H/L sitt navn.
Gruppen skal drive med spillerutvikling, dvs. være bredde- og ikke
resultatorientert. De som vil på trenerkurs får det, men må forplikte
seg til klubben etterpå. Har trenermøter – der man kan diskutere og
trekke veksler på hverandres kunnskap.
Fotball senior – bare 5 mann igjen etter at man rykket ned i fjor. Har
fått 15 nye spillere etterhvert. Bra miljø. Bra resultater. Endte på 4.
el 5. plass. 2. laget rykket ned i 5. divisjon. Prøvde å få felles trening
med 2. lag og junior. Funket ikke. 2. laget har ikke trent noe, bare
spilt kamper. Neste sesong skal A-laget kjempe i toppen for å
komme til 2. divisjon. 2. laget og junior skal trene sammen, junior
spille opp på 2. laget. Fått mye skryt av motstanderne at man tas
godt imot når de er på besøk hos H/L. PEN involvert i å prøve å
skaffe reklame. Skal skrive kontrakter med gutta. Trenerne blir neste
sesong. Ny trener for 2. laget (Tom Erik?). Tror det skal bli bra neste
år. A-lagstreneren ønsker å møte trenere fra yngres. Han er lærer
på NTG.
Fotball junior – fotballskolen rundet av siste tirsdagen i september.
Totalt 115 betalende barn. 2 rene jente-lag 2006+2005. Ca 4 lag per
årskull. Spilt i mikro-serien på Lille-Tøyen. 2004 – ca. 40 barn.
Jentene ca. 18 stk. Ikke vinter-trening. 2003-1998 – alle enheter har
flere lag. Må skje noe på samarbeidsfronten 98, junior og 2. laget
senior neste sesong. Innspill fra JEA – bør ha en trener/spillerutvikler i yngres.
Senior hockey – alle er under kontrakt. Spilt 8 kamper, vunnet 5 og
tapt 3. Solgt 38 VIP-billetter.
Innebandy – A laget har kun spilt 2 kamper i år og vunnet begge. De
leder serien etter 2 kamper A poeng med Akerselva .
96 lager har spilt 2 kamper og ligger på 4 plass i g 17 serien, de
spiller ett hakk opp for å få motstand.
9.

Enjoy Bonusguiden
Vedtak: Inngår ikke samarbeid med Enjoy Bonusguiden.

10.

Flerbrukshall Linderud – interesse for bruk? – Nei. AS deltar i
diskusjoner og møter angående flerbrukshall på Løren.

11.

Bokprosjektet – ta opp med PEN hva status er og hovedstyret
ønsker at PEN skal holde oversikt på dette prosjektet.

12.

Aksjonslisten – tas på neste møte.

13.

Eventuelt:
AA lurte på inntekter rundt Løren-hallen. Hallen er mye opptatt i
helgene man lurer på hvem leietakerne er. HSA sjekker opp dette.

Møtereferat
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HSA

