Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
05-03-2013

Sted:
Klubbhuset

Tilstede:

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

Neste møte tirsdag 2. april kl. 18.00 til 20.00 i klubbhuset.
Agenda sendes ut i forkant.

1.

Referat fra siste styremøte – referat fra styremøter 4. februar 2013
ble godkjent.

2.

Oppdatering økonomi v/Per Egil – PEN stilte ikke til møtet. 100%
sykemelding mottatt mandag 4. mars. PEN satt telefonen på
telefonsvarer med beskjed om at alle henvendelser må gjøres til
styreleder HSA. Bred enighet i styret om at vi må forsøke å få
oversikt over status for regnskapet 2012 og at vi må utsette det
planlagte årsmøtet 21. mars inntil videre. HSA tar ansvar for å få
oversikt over regnskap 2012 og håndterer betalinger og andre
praktiske ting rundt regnskapsførsel inntil videre. MT tar ansvar for å
få oversikt over utleiesituasjonen i Lørenhallen.

3.

HSA og
MT

Intensjonsavtale prosjekt Ulna – et uformelt møte med eierne av
Ulna ble avholdt 27. februar. Formålet med møtet var å gi
hovedstyret nok innblikk i prosjektet til å kunne fatte et vedtak om å
inngå intensjonsavtale eller ikke.
HSA
Styrevedtak: Det ble enstemmig vedtatt å inngå intensjonsavtale
med Ulna.

4.

Styrkeprøven – TF redegjorde for de innledende møter som er
avholdt.

5.

Eventuelt
Regnskapsførsel – styret valgte å innhente anbud fra 2 tilbydere
blant de mange som svarte på forespørselen på Mittanbud.no.
Styret fikk forelagt tilbudene på det uformelle møtet som ble avholdt
27. februar. Tjenestene i tilbudene var sammenlignbare. Den ene
tilbyderen ga en vesentlig lavere pris enn den andre og styret vedtok
således å benytte seg av tilbyderen med lavest pris. HSA avtaler
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Omgående.
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Referat

møte for videre fremdrift.
Styrevedtak: Det ble enstemmig vedtatt å inngå avtale med
Økonomispesialisten AS.
Nyansettelser – annonser er lagt ut på Finn.no og det har begynt å
komme søknader inn.
Fotballutstyr i bod ved innebandy-garderobe – det ligger en del sko
og ukurant tøy som fotball yngres ønsker å selge ved oppstart av
fotballskolen. Det er ønskelig at pengene man får inn på et eventuelt
salg går uavkortet til fotball yngres.
Styrevedtak: Det ble enstemmig vedtatt at fotball yngres kan rydde
opp i dette utstyret og at en eventuell inntekten vil tilfalle fotball
yngres.

Møtereferat
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