Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
09-02-2015

Sted:
Klubbhuset

Tilstede:

Heidi Sønsthagen Ates (HSA), Thomas Falch (TF), Terje Nyhaug (TN), Jørn H.
Andersen (JA), Atle Sand (AS), Diana Schart (DS), Jan Erik Andersen (JEA) delvis, Ingar Wilhelmsen (IW), Roar Thomassen (RT), Jim Marthinsen (JM)
Jørgen Salsten (JøS) - delvis, og Jan Rune Løvnæseth (JRL).

Forfall:

Morten Thomle, Gro Rand og Jo Sand.

Saksnr:

Sak:

1.

Orientering fra gruppene

Møteleder:
Heidi S. Ates

Referent:
Jan Rune Løvnæseth

Ansvar

Hockey sr:
Sportslig bak målet om kvalikplass. Føler at de har vært flinke til å ha
kontroll på kostnader, ca kr 75.000 i billettinntekter i løpet av sesongen så
langt.
Viktig at alt av kostnader kommer inn så fort som mulig slik at man også
kan få oversikt over sesongen 2014/15 (i tillegg til kalenderåret 2014).
Sykkel / Ski:
Flere styremedlemmer deltok i idrettsforumet arrangert av Bydel Bjerke.
Tildelt midler for og får ansvar for å gjennomføre et sykkelarrangement med
Linderud. Følger opp dette i forhold til den dugnadsinnsatsen som kreves.
Skiskolen i full gang, bra deltakelse med over 60 barn. Har deltatt i to
stafetter de siste ukene.
Fotball yngre:
I full gang med planleggingen av sesongen 2015/16, 32 lag påmeldt.
Forberedelser årsmøtet i full gang. Sliter med overganger midt i sesongen,
noe som er en stor utfordring i Oslo. Hasle-Løren skal gå foran i forhold til
spillere som ønsker å komme til til oss midt i sesongen, vil da kontakte
klubbene de kommer fra for å ha ryddige forhold.
Håndball:
Andre halvdel av sesongen i full gang og alt fungerer bra sportslig, 5 lag
deltok i loppetassen i februar. Året 2014 blir et rekordår på alle måter med
dobling av antall spillere og godt økonomisk resultat. Alt begynner å bli klart
til årsmøte.
Viktig å få klargjort sesongen 2015/16, spesielt i forhold til treningstimer,
skal vi klare å fortsette å fylle på med nye årskull er det behov for flere
treningstimer. Viktig også med tanke på guttelag som gjerne vil ha egne
treninger.
Fotball sr.:
Ser bra ut rundt A-Laget, spillerstallen begynner å komme på plass, nye
spennende navn kan være på vei inn. Cupkamp mot Oppsal den 25. mars
så starter serien i april.

Tittel

Side 1 av 2

Jim

HASLE/LØREN idrettslag,

2.

Referat

Anlegg
Anleggskomiteen ved Thomas redegjorde i forhold til det arbeidet de nå har
gjort med flere møter etc. Eget skriv ble sendt ut i forkant av
hovedstyremøtet. Positive tilbakemeldinger på det arbeidet som nå gjøres.
Anleggskomiteen informerer styret (AU) om ønskene de vil gå for.

Vi vedtok på et hovedstyremøte i 2014 at Grasrotandelen skal dedikeres til
et fond for anleggsutvikling i Hasle-Løren. Som alle vet er det stor pågang
av yngre som ønsker å være med (+ mye utbygning som øker presset
ytterligere) og bruken av anleggene på området er sprengt for alle
lagidrettene. Vi må synliggjøre hva vi jobber med og at vi har et eget fond
som skal bygges opp slik at vi har mulighet til å få gjennomført planene. Bør
kommuniseres på hjemmesiden og FB, må mobilisere rundt dette for å se
om vi kan få inn mer penger fra de i klubben og sponsorer/nærmiljø.

3.

4.

Politiattester
Rutinen er endret, det kan nå søkes elektronisk. Samtidig kreves det et
skjema som skal følge søknaden.
Thomas redegjorde for dette og har gjort klart et skjema og informasjon
som kan legges ut på hjemmesiden.
Thomas er hovedansvarlig for politiattester og respektive grupper bør også
ha en hovedansvarlig i gruppene,
Oppdatert informasjon legges ut på hjemmesiden.
Årsberetninger / Økonomi
Første runde med regnskapsrapporter for 2014 er klare, er det behov for
rettelser må man si ifra så snart som mulig, ellers er tallene å anse som
endelige.

Anleggskomité

Anleggskomité

Gruppene
Jan Rune

Alle

Det ser bra ut for hovedstyret og Lørenhallen AS, gruppene har fått
underlag, har ikke konsolidert tallene for idrettslaget under ett enda.
Enighet om at for 2015 så sendes det ut faktura på treningsavgift og
medlemsavgift samlet for aktive medlemmer. Det forenkler arbeidet med
oppfølging av utestående. Fakturering vil skje ved oppstart av respektive
idretts sesong (dvs. høsten 2015 for eksempelvis håndball).
For å få en forutsigbar håndtering av medlemsavgift for skolene ble det
enighet om at av de 300 kr som er medlemsavgift så går kr 100 til
hovedstyret, mens kr 200 beholdes i gruppene. Dette blir også fakturert
som en del av treningsavgiften og overføres internt.
Alle gruppene må levere signerte årsberetninger så fort årsmøtene er
gjennomført.

Alle

Budsjett 2015 må også sendes inn så fort årsmøtene har godkjent dem, må
følge budsjett mal i excel og kontoplan som er distribuert i e-post til alle
gruppeledere.

Alle

Jørgen
Treningsavgift vår 2015 for ishockey yngres er ikke sendt ut, følges opp i
gruppen.
6.

Møtereferat

Eventuelt
På neste hovedstyremøte blir det viktig å få på plass det som kreves til
årsmøtet.
Neste møte: Mandag 09.03.2015 kl 17.30
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