Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
07-01-2013

Sted:
VIP-rom ishallen

Tilstede:

Jørgen Salsten (JøS), Heidi Sønsthagen Ates (HSA), Atle Sand (AS), Jo Sand (JoS),
Thomas Falch (TF), Jan Erik Andersen (JEA), Jan Rune Løvnæseth (JRL), Ingar
Wilhelmsen (IW), Terje Nyhaug (TN), Roar Thomassen (RT), Jørn H. Andersen (JA),
Morten Thomle (MT) og Trond Bergli (TB). Per Egil Nygård (PEN).
Gro Rand (GR)
PEN – Per Egil Nygård, AU – Arbeidsutvalget, DL – daglig leder

Forfall:
Forkortelser:

Møteleder:
Heidi S. Ates

Referent:
Heidi Sønsthagen Ates

Sak

Ansvar

Neste møte mandag 4. februar kl. 18.00 til 20.00 i klubbhuset.
Agenda sendes ut i forkant.
AU har nytt møte mandag 14. januar 2013.

1.

Referat fra siste styremøte – da PEN ønsket å redegjøre for
økonomi først ble det senere glemt å godkjenne referatet. Må gjøres
i neste styremøte.

2.

Oppdatering økonomi v/Per Egil, herunder:
Status regnskapet for 2012 og fremdriftsplan til årsmøte
Årsmøte siste torsdagen i mars før påske, dvs. 21. mars.
Regnskapet stort sett alltid vært klart med unntak av regnskapet for
2011. Regner med å få ferdig regnskapet i tide i år. Revisor kommer
6. februar – er hos oss i 3 dager. Frist for innsendelse av bilag fra
gruppene var i dag og det settes nå strek for bokføring av kostnader
for 2012.
Fakturering medlemskontingenter
Kun et fåtall kontingenter som ikke er fakturert. Viktigst å være ajour
med yngres avdelinger da hodestøtte beregnes for disse.
Søknadsfrist 1. februar. Per Egil sender inn de nødvendige papirer.
Budsjettprosess
Noen av gruppene har fått tilsendt underlag for å kunne lage utkast
til budsjett. Resten av gruppene følger innen kort tid.
Øvrig relevant info
Lørenhallen – sittende styre ønsker å tre ut. Nødvendig med
ekstrasordinær generalforsamlings-portokoll som viser hvem som
sitter i det nye styret. Villighetserklæring for styremedlemmer som
skal inn i styret. OBIK avtale om leie for innebandy i 6 år fra 2012.
Redegjørelse om diverse økonomiske forhold. Likviditeten i
Lørenhallen; strømkostnader er største løpende kostnad. Noe
inntekter fra ekstern leie i tillegg til OBIK samt resterende fra H/L
som leier av Lørenhallen AS.
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Manglende likviditet. Mangler i størrelsesordenen kr. 200.000 for å
betale mva. ved forfall.
3.

Orientering fra gruppene
Fotball yngres
Fått trenere til G00 og G98. Studenter og tidligere spillere fra VIF.
Godtgjørelse etter ordinære satser i H/L. Jobber med engasjement
for mulig sportskoordinator.
Hockey yngres
Avsluttet 1. semester skøyteskolen før jul. Juletrefest og godteposer.
Starter opp igjen på torsdag og går ut sesongen 10 ganger. U8turnering på kommende lørdag. U14 hadde treningshelg med
overnatting forrige helg – vellykket. Mulig arrangement med vintercamp. Skal diskuteres på onsdagens møte for avdelingen. Alle
Furuseths U16 spillere kan også spille på U18.
Episode rundt manglende klargjøring av is til tross for at
baneansvarlig var til stede. Vært tilsvarende episoder tidligere der
banemannskapet har vært litt lite service-innstilte. JøS tar en prat
med banemannskapet om en hyggeligere tone med foreldre,
støtteapparat og andre som besøker ishallen.

JøS

Snarest.

HSA

Snarest.

1. Refusjon sykepenger – søknad ikke mottatt av NAV. Styret
vedtar å gjøre et nytt forsøk på å få disse pengene refundert.

JA

Omgående.

2. Oppsigelse daglig leder – prat om mulige alternative løsninger. I
første omgang innhentes priser på regnskapsførsel før prosess og

Arb.
Utvalget.

Snarest.

Håndball
Hadde jule-cup. I gang med sesongen etter jul. Årsmøte 28. februar.
Søkt stiftelser om tilskudd. Fått kr. 10.000 fra Gjensidige. Oppfordrer
alle grupper til å søke tilskudd fra stiftelser. Ny daglig leder bør
formentlig være kjent med mulige tilskuddsordninger som kan være
viktige bidragsytere på inntektssiden til gruppene.
Hockey senior
Noe varierende prestasjoner. To tap i Narvik i helgen.
Fotball senior
25-30 mann på trening. Ikke plass til junior- og B-lag på Skeidbanen
så de begynner nå å trene på Lørenbanen igjen.
Ski/sykkel/triathlon
Man har blitt kjent med at noen er i ferd med å etablere en ny
sykkelklubb i Bjerke bydel. IW prøver å komme i kontakt med dem
for å høre om muligheten for at de heller blir medlemmer i H/L.
Allerede 24 stk påmeldt Styrkeprøven, så det begynner å bli en del
sykkel-entusiaster i H/L. Skiskolen – over 100 stk påmeldt. Bestilt
nye skidresser, men forsinkelser i leveransen. Spinning har begynt
igjen etter jul.
Innebandy
A-laget er i 2. divisjon og har mål om å rykke opp i 1. divisjon.
Kvartfinale i regionscup’en i helgen. 3 av 96-lagsspillerne på
kretslagssamlinger. Fortsatt med der. Problemer med leietaker i
hallen (Somalia). Et samlet hovedstyre vedtar herved at avtalen skal
sies opp snarest mulig. HSA tar dette videre med PEN.
4.

Eventuelt:

Møtereferat
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alternative løsninger drøftes.
3. Kamera innkjøpt til fotball yngres avdeling – kamera befinner
seg hos en tidligere trener og tillitsvalgt som ikke har levert tilbake
kameraet til tross for oppfordring om dette. Et enstemmig
hovedstyre besluttet å gi vedkommende varsel om å tilbakelevere
kameraet og hvis så ikke skjer blir forholdet politianmeldt.
4. Nettsidene – oppdatert med info. for å kunne melde seg inn i
idrettslaget. Sjekke om gammel side nå har blitt deaktivert – et
medlem nevnte for AU i forkant av styremøtet at man ved
«googling» kommer rett til den gamle siden. JRL presiserte igjen
viktigheten av at gruppelederne pusher sine grupper mht. å
oppdatere sidene med informasjon.
5. Diverse – viktig at vi nå jobber med å få fremdrift mht. ny 7’erbane, hockey-rink utendørs samt eventuell vegg på plasthallen så
man unngår gjennomskjæring/innbrudd.

Møtereferat
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Fotball- og
hovedstyr
et sender
e-post

Snarest.

JRL

Snarest.

