Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
20-06-2016
Tilstede:
Forfall:

Sted:
Møteleder:
Referent:
Klubbhuset
Thomas Falch
Heidi Sønsthagen
Thomas Falch (TF)), Helge Vedal (HV), Jørgen Salsten (JS), Svein Sletten (SS), Viggo Anthonsen
(VA), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERG), Jo Sand (JS), Magnus Færøy (MF)og Heidi Sønsthagen (HS).
Karoline Riise Kristiansen (KRK), Morten Thomle (MT), William H. Hjelmås (WH), Ingar
Wilhelmsen (IW).

Orientering fra gruppene
Håndball:
Har vært på Fredrikstad cup med ca. 50 spillere. Ingen store sportslige bragder, men hyggelig sosialt. Lånte sykkelteltet
til Hasle-Løren og fikk fin profilering. Det er ansatt betalt trener for det eldste laget; Claudio fra Romania med datter på
håndballskolen. Han deltar nå på trener 1 og 2-utdannelse. Linje 5-prosjektet med andre klubber i Goruddalen – her er
det litt splittet i styret om hva man ønsker da man er redd for å miste spillere. Det har ikke skjedd noe videre i denne
prosessen.
Ishockey yngres:
Jobbet med å få til et damelag en periode – tidligere Jordal-jentene. 28 overganger meldt. Påmeldt på to damelag. Kan
trekke ett lag frem til august uten kostnader. Salsten mulig ny trener for damelagene.
Har fått serieoppsett. Det har vært ønske fra U13 og U14 om å spille mot de beste lagene i andre klubber. Ble satt opp i
den B-serien, men forbundet hadde satt opp feil for U13 som nå inngår i den beste gruppen. Det samme gjelder U12
også. U14 er fortsatt i B-serien og har fått ny trener. Ny trener på U10 og U11. Meldt inn 3 trenere på trener 2-kurs.
Bjørn Petterson fra AIK skal lede hockey-camp’en i uke 33. Kommer til å kalle inn trenerne til trener-seminar under
hockey-camp med Petterson som leder av seminaret. Håper på videre samareid med ham utover vinteren. U10 og
yngre meldes på via kretsen – har senere påmeldigsfrist.
Fotball:
Fortsatt uro rundt A-laget. Assistenttrener har trukket seg med umiddelbar virkning og tatt med seg 8-9 spillere. Har
hatt møte i Sportslig Utvalg (SU) – junior-nivå trekkes inn i SU – slik at alle nivåer nå tvinges til samhandling. Camp i uke
26 og 33. Utsetter den offisielle åpningen av kunstgressbanen til august.
Ishockey senior:
Trener nå 3 ggr i uken. Planlegger å hente noen utenlandske spillere. Phillippe Juel fortsetter som trener. Ikke signert
kontrakt enda. Hytta nesten klar. Har ringt alle sponsorer med skilt i hallen mht videre samarbeid.
Seniorgruppen:
Ekskursjon til Blaafarveverket. Har bevilget penger til ishockey Elite under gitte forutsetninger.
Anlegg
Flerbrukshall:
Etter møte mellom UBF (undervisningsbygg) og PBE (plan- og bygningsetaten) om mulige løsninger har vi mottatt
forslag til ulike skisser. Ett løp «A» og et løp «B». UBF mener alternativ «A» med ny flerbrukshall som opprinnelig tenkt
der eksisterende klubbhus nå ligger og videre bortover parallelt med 11’er-banen er det eneste reelle hensiktsmessige
alternativet, med et byggetrinn to etter oppføring av flerbrukshall med ytterligere flerbrukshall der plasthallen med
tilhørende garderobeanlegg ligger i dag. Alternativ «B» betyr å rive plasthall og bygge ny flerbrukshall på denne flaten,
noe som vil resultere i at idrettslaget (og skolen) vil være uten hall i byggeperioden.
Et enstemmig hovedstyre vedtok at alternativ «A» der skisse A1 (med én flerbrukshall) vil være akseptabelt og ønsket
og der skisse A2 (med to flerbrukshaller) vil være en optimal langsiktig løsning.
Status rehabilitering kunstgress:
Det ble redegjort for status. Entreprenør noe etter skjema men det er lovet ferdigstillelse i løpet av uke 25 sånn at det
er klart til fotball-camp i uke 26.
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Referat

Økonomi
Ingen spesielle forhold. JS purret på utfakturering av medlemskontingent. HS formidlet at denne etter planen
utfaktureres før sommerferien.

Møtereferat
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