Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
06-11-2012

Sted:
VIP-rom ishallen

Møteleder:
Jan Kinder

Referent:
Heidi Sønsthagen Ates

Tilstede:

Jan Kinder (JK), Jørgen Salsten (JS),), Heidi Sønsthagen Ates (HSA), Atle Sand (AS),
Jo Sand (JS), Thomas Falch (TF), Åsmund Østebø (AØ), Jan Erik Andersen (JEA),
Morten Thomle (MT) og Ingar Wilhelmsen (IW)

Forfall:
Forkortelser:

Jan Rune Løvnæseth (JRL) og Andre Aass (AA)
PEN – Per Egil Nygård, AU – Arbeidsutvalget, DL – daglig leder

Sak

Ansvar

Når

Valgkomité

Snarest

Neste møte tirsdag 6. desember kl 18.30 til 20.30 i klubbhuset.
Agenda sendes ut i forkant.

1.

Sak til styremøtet meldt inn fra gruppelederne via e-post rett i
forkant av styremøtet – med forbehold om hvilken informasjon om
framdrift og konkrete tiltak AU i H/L kommer med i ettermiddagens
hovedstyremøte, inviteres det samlede hovedstyret med AU og
gruppeledere til å treffe vedtak om å innkalle til ekstraordinært
årsmøte i idrettslaget iflg. lagets vedtekter.
Diverse meningsutvekslinger fører innledningsvis til at styreleder JK
trekker seg med umiddelbar virkning. Styremøtet fortsetter uten
hans tilstedeværelse.
Da styreleder har trukket seg og AU ikke har valgt noen varamedlem
ved forrige årsmøte som kan steppe inn for å gjøre AU fulltallig, må
det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt Hovedstyre.
Det er således ikke nødvendig å stemme over hvorvidt
styremedlemmene ønsker ekstraordinært årsmøte eller ikke.
Det blir enighet om at valgkomitéen fortsetter med et eget møte etter
styremøtets slutt der man drøfter fremdrift ifht. nytt årsmøte,
herunder nye kandidater, tidspunkt for møte etc. IW leder
valgkomitéen med støtte fra Atle Sand.
Styremøtet fortsetter med ordinære punkter på agendaen.

2.

AU møte med DL og hans advokat 7. november – det drøftes
hvorvidt man skal avholde dette møtet nå som JK har trukket seg.
Mot én stemme (JEA) vedtas det at møtet ikke skal avlyses fra vår
side, og at det vil være opp til DL å avlyse om han anser det som
mest hensiktsmessig slik situasjonen er.
Vedtak: Planlagt møte skal avholdes.
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3.

Gruppeleder fotball avdeling yngres – et samlet hovedstyret
henstiller om at fotball yngres avdeling finner en ny representant i
hovedstyret snarest mulig. HSA formidler dette til avdelingen.

HSA

Snarest

4.

Fotballakademi – hovedstyret mener at fotball yngres avdeling må
foreta en ny gjennomgang av prosjektet, herunder få til et
fotballfaglig møte med PEN og diskutere realistisk oppstart dersom
PEN skal være sportslig involvert i prosjektet. Alternativt undersøke
andre alternativer. Et gjennomarbeidet forslag kan så fremlegges for
hovedstyret til godkjenning. HSA/TF formidler dette tilbake til
avdelingen.

HSA/TF

Snarest

5.

Nøkler – få en oversikt over hvem som har nøkler til anlegget per
dags dato og drøfte hvorvidt disse personene skal ha nøkkel, evt.
hvem som burde få nøkkel. HSA formidler dette videre til PEN som
lager oversikt.

HSA

Når det nye
hovedstyret
er klart

6.

Referat fra siste styremøte – godkjent.

JRL tiltrådte møtet i avslutningsfasen etter at JS hadde forlatt møtet
og tok del i valgkomitéens møte. Han tok ikke del i den formelle
stemmeavgivningen over, men har i etterkant gitt sin tilslutning til de
vedtak som ble fattet.

Møtereferat
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