Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
24-10-2016
Tilstede:

Forfall:

Sted:
Klubbhuset

Møteleder:
Referent:
Thomas Falch/
Heidi Sønsthagen
Heidi Sønsthagen
Thomas Falch (TF)), Helge Vedal (HV), Karoline Riise Kristiansen (KRK), Jørgen Salsten (JS), Svein
Sletten (SS), Viggo Anthonsen (VA), William H. Hjelmås (WH), Jo Sand (JS), Magnus Færøy (MF)og
Heidi Sønsthagen (HS).
Morten Thomle (MT), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Magnus Færøy (MF), Thomas Falch TF) – deler
av møtet

Orientering fra gruppene
Håndball:
Ingen representant til stede.
Ishockey yngres/bredde:
Høst-camp siden sist. Serien begynt for fullt. Skøyteskolen i gang. TV2 kommer på torsdag. Hatt litt interne diskusjoner
ifht. hospitering. JS laget utkast til sportsplan for gruppen som skal til godkjenning i gruppestyret førstkommende
torsdag; retningslinjer ifht topping, holdninger etc.
Fotball:
Solid økonomi. Sportslig: seriespill, klubbdommere – god stemning. Ungdomsfotballen – litt utfordringer på G13; meldt
opp for høy divisjon. Junior-laget: nesten et fullt minors-lag. Senior – forslag om å slå sammen seniorfotballen til én
spillergruppe. Har hatt C-trener-kurs for kretsen. Minimum én trener på hver årsklasse skal ha trener-kurs. Kommer
også damelag neste år.
Ishockey Elite:
Ingen representant til stede.
Seniorgruppen:
«Kokken» holdt foredrag sist møte. Neste møte blir det foredrag fra Tyrdal.
Sykkel/ski/triathlon:
Skiskole på Linderudkollen fra 10. januar – et ektepar som har tatt på seg ansvaret for dette.Noen av de tidligere
instruktørene + sykkel-jentene tatt på seg instruktørkurs for gruppen. Dialog med Årvoll og Lillomarka med å lage et
samarbeidsprosjekt om litt høyere nivå. Prøve å få flere av de som går på ski for Hasle-Løren til å stille opp i renn.
3-4 gutter som går på rulleski.
Sykkel: senior-elite-gruppe damer og en master-gruppe. 9 pallplasseringer – bidratt med pengepremier til gruppen.
Noe tilsig av nye medlemmer. I underkant av 100 lisenser.
KM avholdt uten å informere styret. Ikke søkt om nødvendig tillatelser.
Anlegg
Flerbrukshall:
Fått informasjon fra BYM om at det skal være et oppstartsmøte med de involverte partene. Anleggskomitéen sørger
for at idrettslaget er representert her når den tid kommer.
Ishall:
Oppstartsmøte med KID vedrørende oppussing avholdes førstkommende onsdag. JS meddelte at gruppen ønsket å
være representert. JS ble invitert til å delta, eller Morten Rognaldsen (som var behjelpelig under den forberedende
befaringen vedrørende garderober) i hans fravær. I møtet får vi vite hva som prioriteres å utbedre.
Isrink:
Mottatt anbud fra én leverandør. Det arbeides med å innhente flere anbud for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.
Idrettslaget invitert til møte med kommunen.
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Referat

Eventuelt
Styrereferater – manglende referater legges ut på hjemmesiden.
JS meddelte at det har oppstått uklarheter for gruppestyrets medlemmer hvor ansvaret for vask av kafeteria i ishall
ligger i forbindelse med inngåelse av ny driftsavtale med BYM. Praksis.har i lang tid vært at foreldrene i ishcokey ynges
gjør dette på dugnad. Det ble meddelt at den nye driftsavtalen ikke innebærer noe endring i omfang av den vask som
skal utføres i ishallen. For ordens skyld stadfestet hovedstyret at de rutiner vedrørende vask på dugnad i lokaler som
benyttes av gruppene fortsatt skal være gjeldende.
JS meddelte at det er uklart for gruppestyret hva daglig leders oppgaver er og ba i den forbindelse om å få distribuert
stillingsinstruks. På forespørsel fra deltakere i møtet om hvorfor det har oppstått uklarheter rundt dette ble saken ikke
begrunnet. Det ble meddelt at arbeidsgiver for ansatte i et idrettslag ikke er gruppestyrene eller det enkelte medlem i
idrettslaget, men hovedstyret/arbeidsutvalget. Alle rollebeskrivelser vil bli inkorporert i klubbhåndboken som det
jobbes med.
Krav fra Idrettsforbundet om obligatorisk sentral idrettsregistrering. Det jobbes med å vaske registeret for import i
registeret. Gruppene får tilsendt lister fra HS som oppdateres og sendes i retur til HS.
Sponsoravtale med Hasle Linje signert 30. september 2016. Avtalen innebærer forpliktelser fra idrettslaget mht
periodiske rapporteringer av aktiviteter der sponsor er fremhevet. Dette blir de respektive aktivitetenes/gruppenes
ansvar. Selvaag hadde nylig Spireadagen og til tross for at de har sponset oss med et betydelig beløp stilte ingen av
gruppene på stand i anledning arrangementet. Viktigheten av å «gi tilbake» til sponsorene ble meddelt i møtet. Mht
avtalen med Hasle Linje vil aktivitetene fotball, håndball og ishockey få tildelt ansvar for rapportering i spesifikke
måneder for å oppfylle avtalebetingelsene med Hasle Linje.
Samarbeidsavtale Bydel Bjerke. IW redegjorde for arbeidet som har pågått i Idrettsforum og via mailveksling siden juni
mht samarbeidsavtale. Hovedstyret vedtok at samtlige grupper må gi tilbakemelding til IW før neste hovedstyremøte
mht hva slags aktiviteter gruppen kan bidra med i en slik avtale.

Møtereferat
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