Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
02-04-2013

Sted:
Klubbhuset

Tilstede:

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

Forfall:
Forkortelser:

Møteleder:
Heidi S. Ates

Referent:
Heidi Sønsthagen Ates

Sak

Ansvar

Neste møte mandag 29. april kl. 17.30 til 19.00 i klubbhuset.
Agenda sendes ut i forkant.

1.

Referat fra siste styremøte – referat fra siste styremøte ble
gjennomgått og godkjent.

2.

Styrkeprøven – Pkt. k i avtalen vedr. ekstra løypevakter. Vedtatt å
inkludere dette i avtalen. Hele avtalen ble enstemmig godkjent.
Forslag om fest fredagen i styrkeprøve-helgen. Hovedstyret positive
til dette. Alternative måter å løse dette på ble diskutert. Kan
inkludere dugnadstimer i styrkeprøveoppsettet, invitere lagenheter til
å bidra og få en del av overskuddet o.l. Ingen vedtak fattet.

3.

Status Ulna – kr. 15.000/per hockey-skole, skiskole og fotballskole.
Betaler draktene + cash. Arkitektene jobber med prosjektet –
antakelig 4-6 uker før vi kan få tilbakemelding.

4.

Nyansettelser – Styret vedtok enstemmig å ansette Tom Selvik
som daglig leder i 50% stilling fom. 1. mai og Torbjørn Elshøy som
driftsleder i 100% stilling fom 1. juni. HSA og TF tar kontraktsmøte
med Tom Selvik og HSA tar kontraktsmøte med Torbjørn Elshøy.

5.

Avslutning arbeidsforhold Per Egil Nygård
Personalsak – innhold og vedtak publiseres ikke for allmenheten.

6.

Økonomi – økonomien er svært anstrengt. Flere av
styremedlemmene har sagt seg villig til å gi klubben et kortsiktig lån
om nødvendig. Det ble vedtatt at AS tar kontakt med
kommunen/Skolesjefen om forskuddsbetaling for høstens leie. HSA
overvåker likviditeten og tar stilling til om/når det er nødvendig med
lån fra styremedlemmer. Det ble vedtatt å utsette betaling av 6.
termin 2012 merverdiavgift.
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Referat

Utover dette er man nå a jour med alle betalinger til det offentlige – i
motsetning til tidligere år der en vesentlig del av skattetrekk,
arbeidsgiveravgift og merverdiavgift har blitt betalt etter årets slutt.
7.

Årsmøte – arbeidet med avslutningen av regnskapet for 2012 er nå
i det alt vesentlige avsluttet. Det ble vedtatt å kalle inn til årsmøte 7.
mai kl. 19 i klubbhuset.

8.

Flerbrukshall – styret diskuterte de ulike modeller som har blitt
forelagt. Man ønsker heller et kommunalt samarbeid enn en
kommersiell løsning. Møte med Lønnheim. Ingen vedtak ble fattet.

Møtereferat
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