Hovedstyremøte i Hasle-Løren
Idrettslag
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
09-03-2015
Tilstede:

Forfall:

Sted:
Møteleder:
Referent:
Klubbhuset
Heidi S. Ates
Heidi Sønsthagen Ates
Jan Erik Andersen (JEA), Jo Sand (JoS), Ingar Wilhelmsen (IW), Terje Nyhaug (TN), Heidi
Sønsthagen Ates (HSA), Thomas Falch (TF), Jørn H. Andersen (JA), Jan Rune Løvnæseth (JRL),
Diana Schart (DS), Gro Rand (GR) og Morten Thomle (MT)
Atle Sand (AS), Roar Thomassen (RT)

Kampfiksings-sak Saif og Mendy
Bakgrunn;
To tidligere Follo-spillere som er involvert i en kampfiksings-sak ble i fjor høst tatt inn i stallen til
fotball senior. Hovedstyret ble kjent med dette først på et senere tidspunkt, nærmere bestemt
samme dag som det var et innslag om saken på TV2-sporten der lagleder Roald Bjørklund samt NFF
ble intervjuet. Hovedstyret har under tiden ikke tatt stilling til saken. Saken går nå for domstolen.
Innstilling fra Styret i fotball senior er at nevnte spillere skal få delta på treninger, men at de ikke
skal representere idrettslaget i kamper (herunder treningskamper).
Grunnet sakens natur og eventuelle ringvirkninger den har for idrettslaget som sådan, er saken
løftet til hovedstyret.
Trener-teamet til A-laget kom inn i møtet og redegjorde kort for saken fra sitt ståsted.
Vedtak:
Samtlige styremedlemmer med unntak av fotball seniors representant JEA stemte for en
midlertidig suspendering av Saif og Mendy til dom faller i saken. Suspenderingen innebærer full
utelukkelse fra både treninger, kamper og eventuell øvrig representasjon av idrettslaget.
Det anmodes videre om at nevnte spillere opptrer med nøytral bekledning (uten Hasle-Løren logo)
inntil dom er avsagt.
Årsregnskapet
Utkast til årsregnskap var sendt ut til styret i forkant av møtet og gjennomgått i møtet. HSA
kommer tilbake til spørsmål rundt endringer i tall fra 2013 til 2014.
Årsberetning distribueres per e-post og innspill implementeres før det sendes til revisor.
Mangler fortsatt budsjett-tall og årsberetning fra enkelte grupper. Disse jobber med dette og det
blir klart i løpet av uken.
Presentasjon årsmøtet
JRL foreslås som i fjor å være ordstyrer og han hadde påbegynt presentasjonen. Følger samme lest
som i fjor, men med oppdatering av tall og vesentlige saker. HSA skal også gi en del input her.
Under gjennomgang av prestasjonen kom det flere innspill og presentasjonen blir oppdatert i
henhold til dette. Endelig foreslått versjon distribueres til hovedstyret senest mandag 16. mars for
evt. innspill.
Kommende møtedatoer
Neste møte : mandag 20. april 2015.
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