Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
04-02-2013

Sted:
Klubbhuset

Tilstede:

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

Forfall:
Forkortelser:

Møteleder:
Heidi S. Ates

Referent:
Heidi Sønsthagen Ates

Sak

Ansvar

Når

HSA

Omgående.

Neste møte mandag 5. mars kl. 18.00 til 20.00 i klubbhuset.
Agenda sendes ut i forkant.

Referat fra siste styremøte – referat fra styremøter 6. desember
2012 og 7. januar 2013 ble godkjent.
Oppdatering økonomi v/Per Egil – PEN stilte ikke til møtet og
hadde heller ikke meldt forfall eller informert styreleder om status
økonomi etc. slik at dette kunne videreformidles til styret.
Driftsleder – orientering om status og videre prosess
Personalsak – innhold og vedtak publiseres ikke for allmenheten.
Valg av styre i Lørenhallen AS
Det ble foreslått at MT, TN, RT og HSA trer inn i styret og erstatter
alle styremedlemmer med unntak av Stein Aker som blir sittende
som OBIK’s representant.
Vedtak:
Ovennevnte styresammensetning ble enstemmig vedtatt.
Orientering fra gruppene
Fotball yngres
Sliter med å få svar på treningsmuligheter i hallen. Gjort en runde på
bokprosjektet.
Hockey yngres
U13+14, bronse på cup i Danmark. Avdelingen har fått kontor i
ishallen. Har hatt innbrudd i hallen igjen. Diskuterer kjøp av kamera.
U18 vant i går. Gått litt opp og ned. Sportssjefen i forbundet var på
besøk. Skøyteskolen hadde 148 deltagere før jul og har ca. 80 nå.
3. divisjonslaget vinner kampene sine.
Håndball
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Referat

Ikke noe spesielt å melde siden forrige møte.
Hockey senior
Tapt de siste kampene. Ligger på 7. plass i serien. Mangler en
målscorer.
Fotball senior
Bra trøkk på trening. Får stadig vekk telefoner om gutter som vil
prøve seg.
Ski/sykkel/triathlon
Ikke noe spesielt å melde siden forrige møte.
Innebandy
Ikke skjedd så mye siden sist. A-laget har allerede vunnet serien.
Aksjonslisten – tas i neste møte.
Eventuelt:
1. Situasjon daglig leder – daglig leder er 50% sykemeldt, noe
som resulterer i redusert fremdrift generelt. I tillegg går
kommunikasjonen med daglig leder noe trådt. Det ble diskutert
hvordan situasjonen skal håndteres fremover.
Det ble vedtatt å sette ut stillingsannonse på Finn.no. HSA kontakter
Kate Langvik i OIK som muligens kan bidra på utforming av
annonse.

HSA

Snarest.

2. Regnskapsførsel – det ble enstemmig vedtatt å sette ut
regnskapsførselen eksternt og HSA innhenter tilbud som kan
vurderes på neste styremøte.

HSA

Snarest.

Møtereferat
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