Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
10-06-2013

Sted:
Klubbhuset

Tilstede:

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

Forfall:
Forkortelser:

Møteleder:
Heidi S. Ates

Referent:
Heidi Sønsthagen Ates

Sak

Ansvar

Når

Neste møte mandag 19. august kl. 19.00 til 21.00 i klubbhuset.
Agenda sendes ut i forkant.

1.

Referat fra siste styremøte – referat fra de to siste styremøter
godkjennes i neste styremøte.

2.

Oppdatering økonomi – Den store utfordringen ved klubbens
likviditet begynner å falle mer på plass. HSA jobber tett sammen
med regnskapsbyrået for å få på plass detaljer og rutiner i
økonomien. Alle medlemmer er blitt fakturert og i disse dager purret
for medlemskontingent. HSA håper å ha oppdatert hovedbok
snarlig. Daglig leder vil fortløpende bli mer delaktig rundt klubbens
økonomi og medlemsregister.
Et innspill fra JA er å innførte tøffere konsekvenser for dem som ikke
betaler treningsavgift. Forslag om utestengelse fra trening og
kamper. Styret ble enige om at konsekvenser/sanksjoner må vedtas
i de ulike gruppene.

HSA

Kontinuerlig

3.

Styrkeprøven – Ingvar informerer. Færre påmeldte enn forrige år,
status 7600 personer.
Styreprøven blir etablert som et eget aksjeselskap. Styret vedtok
med 7 mot 4 stemmer at klubben skal bli med i runden vedrørende
kjøp av aksjer og at man primært ønsker en aksjepost på 10% som
vil gi rett til plass i styret. Det ble vedtatt å innkalle til ekstraordinær
generalforsamling der klubben må ta stilling til dette. Ekstraordinær
generalforsamling avholdes onsdag 26.06.2013 kl 18:00 i H/L sine
lokaler. JA og JRL utarbeider en kort utredning/innstilling for Hasle
Løren og Styrkeprøven a/s.

JA og JRL

Omgående.

4.

Utleie av lokaler – Styret vedtok at alle æresmedlemmer skal få leie
gratis og at alle øvrige leietakere skal betale ordinær leie. Leietakere
som mener seg berettiget til redusert leie grunnet verv i klubben må
søke Hovedstyret om dette. AU fatter beslutning om vedkommende
skal få redusert leie.
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Referat

Det ble en større diskusjon vedrørende ”gratis” utleie av lokaler i
ishall til pølsefest etc. Styret vedtok at lokaler i ishall ikke skal leies
eller lånes ut. TS ser på retningslinjer for dem som leier klubbens
lokaler.
5.

Hockeylisens – Hasle Løren har tidligere fått bot vedrørende
manglende rapportering av lisenser og regnskap fra
Hockeyforbundet. Tilsvarende, samt mulig utestengelse fra 1.
divisjon, har blitt varslet i år. HSA har vært i kontakt med forbundet.
AS og GR sender et svar til forbundet om den spesielle situasjonen
Hasle-Løren har vært i denne våren. Vi håper forbundet tar hensyn
til vår situasjon.

6.

Status Ulna – Det skal være et for møte med plan og bygg samt
med arkitekter i disse dager. Det er laget en avtale mellom
Hovedstyret i Hasle Løren og Ulna samt BAB omsorg. De ønsker å
diskutere mulighet for å være hovedsponsor for Hasle –Løren. Geir
Hartmannhar hatt dialog med JA, Petter og TN. TS tar dialogen
videre med Geir Hartmann.

7.

Avslutning arbeidsforhold Per Egil Nygård
Personalsak – innhold og vedtak publiseres ikke for allmenheten.
Orientering fra gruppene
Fotball senior
A-lag og juniorlag ligger i øverste del av tabellen.For øvrig
problemer med kioskavvikling til alle treninger og enkelte problemer
ved kampflytting.
Hockey senior
Hockey tinget er kommende helg.

8.
Hockey yngres
Alle lag påmeldt til serien, guttene trener barmark. Hockey tinget er
kommende helg.
Håndball
Skal avholde avslutning i disse dager. Håndball jobber med nye
trenere.
Innebandy
96 laget vant 1. divisjon, G17-laget vant TV-boden cup i Fredrikstad.
Mye positivt for innebandy.
Eventuelt
JS tok opp at Årsmøtet var godkjent på feile premisser mht
styremedlemmer for hockey senior og fotball senior. Styret
diskuterte dette. De fremmøtte på Årsmøtet vedtok enstemmig at
disse gruppene skulle få styremedlemmer og flertallet i Styret ser
derfor ingen grunn til at denne beslutningen ikke skal stå ved lag.

9.

Møtereferat
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TS

Snarest

AS og GR

Omgående

TS

Kontinuerlig

HSA

Kontinuerlig

