Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
21-11-2016
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),
Andreas Brekke (AB), Viggo Anthonsen (VA), William H. Hjelmås (WH), Jo Sand (JoS), Magnus
Færøy (MF) Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Thomas Falch TF), Ingar Wilhelmsen (IW) og Heidi
Sønsthagen (HS).
Morten Thomle (MT)

Orientering fra gruppene
Håndball:
Midt i sesongen. Rundt 140 barn. Mangel på lagerplass. Er i ferd med å fullføre kontrakt med den første betalte
treneren. Jobber med ny utstyrsleverandør. Vurderer å bytte fra Adidas til Select eller Hummel.
Ishockey yngres/bredde:
Kampene går sin gang. Mye bra resultater som følge av arbeidet som er gjort i avdelingen. Dommerkurs for U13 og
U14 forrige helg. Kiwanis kommende helg. Lite istid er et stort problem.
Fotball:
Seniorgruppen har funnet sammen. Rekrutt rykket ned i 7. div. Innført trene opp og ned med årskull. Holder på med å
reforhandle avtale med trenerkoordinator. Fortsetter med årlig cup. Årskullet som er ansvarlig (neste år 2006-kullet)
bestemmer selv om man vil være Eat Move Sleep-ambassadør eller ikke.
Ishockey Elite:
Halvveis i sesongen. Ligger på 3. plass. Mye dobbeltkamper. Spiller fra Hvite-Russland fikk ikke arbeidstillatelse og har
måttet reise tilbake. Ungt lag som man kan bygge på i årene fremover. Mht. jobbing vedrørende sponsorer, så er
tilbakemelding fra diverse potensielle sponsorer at budsjettene brukes opp første halvår, så når man har tatt kontakt
etter sesong og gjennom sommeren, så har de allerede brukt opp sponsor-budsjettene sine. Tar kontakt med mulige
sponsorer igjen i januar.
Sykkel/ski/triathlon:
Advents-cross til helgen eller kommende helg. 3-4 kvinnelige ryttere i master-/eliteklassen. Spinning tisdager og
torsdager. Instruktørmøte i skigruppen i forrige uke. Ble enighet om å starte opp skiaktivitetene 3. januar. Bruksmøte
på Linderudkollen. I referatet fremkom det at Kjelsås og Årvoll har prioritet på kunstsnøanlegget.
Seniorgruppen:
Harald Tyrdal hadde foredrag sist senior-møte.
Anlegg
Flerbrukshall:
Usikkerhet rundt de alternativene som ble fremlagt. Trond Aulund i BYM sørger for at vi inviteres i møtet når det blir
fastsatt.
Isrink:
Møte med kommunen gjennomført. Dersom man velger å søke om etablering av et kommunalt anlegg må de
kommunale prosesser følges. Flere ting spiller inn ved avgjørelse om etablering (gjelder både om man velger å søke
kommunalt anlegg eller bekoster det privat). Det forventes å komme en helhetlig plan for hele idrettslanlegget som
også berører eksisterende fotballflater og isflate, samt prosjektering av eventuelt nye flater. Treningssløyfen Bjerke
Travbane inkluderes evt. på sikt. Tilstandsvurdering av alle ishallene gjennomført av KID. Venter på resultatet av
denne. Hall vil enten vedtas revet og erstattet med ny eller rehabilitert.
Dersom man velger å betale prosjektet selv er prosessan allikevel ikke helt enkel; Byggetillatelse må innrømmes
(herunder omdisponering av friluftsområde til idrettsformål) og man kan ikke uten videre koble seg på kommunalt
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kjøleanlegg. Solid finansieringsplan for både etablering og drifting kreves da begge deler vil utgjøre en betydelig
kostnad for idettslaget og BYM vil se at prosjektet er bærekraftig.
TF har hatt ny samtale med Kenneth Eriksen – er det eksempelvis en alternativ måte å bruke pengegaven fra
Sparebankstiftelsen på; eksempelvis planere, støpe/legge asfalt og så gjennomføre spyling når det er kaldt nok.
Økonomisk klarer man da kanskje å holde seg innenfor de tildelte midlene.
Den provisoriske ishallen på Jordal som settes opp i forbindelse med bygging av nye Jordal Amfi; her bør vi finne ut
hvorvidt denne er leaset eller eid av kommunen og eventuell mulighet for å overta denne.
Innspill om at mulig varmeveksling via fruktlagrene ved tilliggende tomt vil være en mulighet for strømbesparelse i
forbindelse med drifting av isrink.
BYM anbefaler å følge et kommunalt løp ved etablering av isrink. AU støtter denne anbefalingen. Et samlet hovedstyre
stiller seg bak dette og man ønsker primært en isrink etablert, sekundært en isflate for sprøyting dersom isrink ikke vil
være gjennomførbart i nærmeste fremtid.
Skills-rampe utendørs ishockey:
Styret ishockey yngres avdeling har sendt AU tegninger og budsjett for bygging av en utendørs skills-rampe der
avdelingen vil bekoste prosjektet. Må ha plassering godkjent fra BYM før prosjektet kan påbegynnes. Primær
plassering der containeren står i dag. (ved tilliggende garderobebygg). AU stiller seg positive til dette og sender søknad
til kommunen på vegne av gruppen..
HS gjorde JS oppmerksom på at fristen for å søke refundert utstyrsmidler er 23. november og at ishockey yngres bør
søke midler til skills-rampen. Søknad sendes gjennom SportsAdmin og er svært summarisk; må kun legge inn type
prosjekt og beløp det søkes om støtte for. Det er mulig å oppnå refusjon opptil 30%.

Økonomi/Eventuelt
Økonomi:
Forberedelser til årsavslutning per november. Revisjon 9. desember. Sendt ut purringer sentralt på alt utestående.
Vedrørende fordeling av sponsorinntekter Hasle-Linje – AU tar en runde mht tildeling Ishockey Elite og øvrige berørte
grupper i neste AU-møte.
Samarbeidsavtale Bjerke Bydel
IW redegjorde. Krav om lavterskeltilbud fra gruppene. Kan være aktuelt med «gratis-plasser» på eksempelvis skolene.
10 plasser fra hver av skolene; ski-, håndball-, fotball- og skøyteskole ble stilt til disposisjon i første omgang.
Progress
Spørsmål rundt medlemsskap i klubben. Trener i ishallen og kamper er lagt til idrettslagets anlegg. HS følger opp med
Torbjørn Elshøy om medlemsliste for fakturering av medlemskontingent.
Innspill ishockey yngres
Innspill rundt endring av eksisterende rutine for betaling av dommerregninger, lagkasser etc. Iht. eksisterende rutine
er det lagleder/kasserer på lagenheten som er ansvarlig for betaling av dommerregninger i alle idrettslagets grupper.
Dette er en ordning som er vanlig i veldig mange idrettslag og den har fungert tilfredsstillende i mange år i vårt
idrettslag. Det er videre den mest praktiske løsningen da enkelte særforbund krever ekstremt hurtig betaling
(eksempelvis ishockey – betaling innen kl 12 påfølgende virkedag). Alle lagkasser skal være registrert i regnskapet.
Lagleder holder av praktiske årsaker midler på egen konto til dekning av løpende utgifter, alternativt samler inn
foreldrebetalinger som benyttes til løpende utgifter. Eksisterende rutine innebærer en iboende risiko for misligheter.
Dog vil et underslag av midler fra lagkasse være av så begrenset karakter at det vurderes å være uvesentlig for
idrettslagets totale økonomi. Ingen i hovedstyret er kjent med at det har vært gjort underslag av lagkasser, så
problemstillingen er lite aktuell i praksis.
Innstilling fra AU er at eksisterende rutiner for dommerbetalinger og lagkasser opprettholdes. Hovedstyret mot JS sin
stemme stemmer for å opprettholde dagens rutiner.
Innspill fra JS på vegne av styret i ishockey yngres at de som har jobbet med skills-rampen (Pål Espensen og Helge
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Aarstad) kan være bidragsytere i anleggskomitéen. AU noterer seg dette og vil inkludere disse i videre prosjekt rundt
isrink.
Spørsmål fra JS på vegne av styret i ishockey yngres om hvem som skal ordne vaskeutstyr kafeteria. AU formidlet at nå,
som tidligere, må kostnader ved å drifte kafeen belastes kafeen da inntektene også tilføres kafeen, dvs. avdeling
ishockey yngres.. Mht vask av mopper kan som tidligere meddelt per e-post vaskemaskin i klubbhuset benyttes.
JS gjorde hovedstyet oppmerksom på at det foregående helg hadde oppstått en skade under kamp der en spiller brakk
benet. Det var nødvendig å få ambulanse inn på isen og i den forbindelse måtte ismaskinen flyttes. De ansvarlige
tilstedeværende for lagenheten var imidlertid ikke i stand til å få tak i banemann som var på jobb på over en time. AU
og administrasjonen ser alvorlig på saken og formidlet at det ikke er akseptabelt at banemann ikke er tilgjengelig på
telefon når han er på jobb. Det er ikke tillatt å forlate anlegget i arbeidstiden. HS tar opp saken med driftsleder og får
klarhet i hva som har skjedd.
Hjertestartere
Diskusjon vedrørende hjertestartere; OBK har avtale med Gjensidige – undersøke med dem om vi kan få plassert en
hjertestarter i plasthallen. Tydelig kommunikasjon til anleggets brukere om hvor idrettslagets hjertestarter(e) befinner
seg.
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