Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
22-08-2016
Tilstede:

Forfall:

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

Orientering fra gruppene
Håndball:
Vært sommerferie. Har på plass trener – arbeidsavklarings-avtale med NAV, så man slipper å lønne ham. Stor drakamp
om treningstidene. Bra økonomi så langt. Ingen frafall blant de eldste jentene.
Ishockey yngres/bredde:
Gikk på is 15. august. Uke 33 – sommer-camp med 85 barn. Svensk hovedansvarlig for camp’en; jobbet 13 år i svenske
ishockeyforbundet og utdannet coach. Onsdag kveld seminar for trenere i yngres avdeling der han holdt foredrag om
lederskap i barneidrett. Ønsker ham tilbake i uke 40 på høst-camp. Morgentrening ihvertfall tirsdager. Ser på «SFOløsning» torsdager og fredager kl 14-16.
Lindmo – Zuccarello gjest førstkommende lørdag. Lindmo var på besøk i ishallen under camp’en og det ble gjort
opptak til sending.
Fotball:
Senior-fotballen – mistet en vesentlig del av laget etter at assistent-trener gikk. Hovedtrener har begynte å rekruttere
inn nye. Innsett at for å bygge klubb må man begynne i bunn. Må ta status ved sesongslutt.
Yngres – litt utfordringer mht betaling av treningsavgifter. Stor cup til helgen. Fotballstyremøte førstkommende
onsdag. Skal ha keeperskole til høsten. Lenge siden man har hatt keeper-skole i klubben.
Ishockey Elite:
Gikk på is 15. august. Utlendinger og norske på prøvespill. Treningskamp mot Enköping på lørdag. Signerte én svensk
og én fra Hvite-Russland i dag (frist i dag). Kvote på 7. De 5 fra i fjor blir. Har tre treningskamper til før sesong starter
24./25. september.
Seniorgruppen:
Noen jobber litt på anlegget. Planlagt 3 møter for høsten. Bra økonomi.
Sykkel:
Bronsemedalje lagtempo. Flere andre pallplasseringer.
Anlegg
Flerbrukshall:
Undervisningsbygg sendt revidert bestilling til Ude og BYM lagt ved anbefaling i samsvar med klubbens innstilling.
Ishall:
Møte førstkommende onsdag angående utbedring av garderober etc. Verksted/lager – plan om rydding av områder
for å lage midlertidige garderober. Mangler nøkler til utegarderobene – nye bestilles.
Isrink:
Må komme opp med finansieringsplan, ansvarsfordeling drift. Venter også på anbud.
Gress-sletta:
Denne settes nå tilbake til opprinnelig stand.
Økonomi
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Referat

Treningsavgifter – leder fotballgruppen tok opp problemstillingen medlemmer som deltar i flere aktiviteter og hvorvidt
man kan få til en løsning der disse medlemmene har redusert treningsavgift i den enkelte aktivitet. Enighet om at
gruppene møtes for å diskutere problemstillingen videre og skisserer løsning for videre vedtak i hovedstyret.
Forøvrig ingen spesielle forhold.
Diverse
Sponsordokument – det har vært arbeidet med en sponsorstrategi og et notat vedrørende dette. AU har i dagens AUmøte vedtatt at utkastet kan sendes videre til hovedstyret for videre behandling og dette vil bli distribuert samtlige
gruppeledere for diskusjon i sine grupper.
Skilt i ishallen – ta ned skilt der firmaene ikke lenger er sponsor i klubben.

Møtereferat
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