Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
20-03-2017
Tilstede:

Forfall:

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

Forberedelse årsmøte
TF åpnet møtet med å meddele at han og VA kun ville delta i første halvtimen for så å delta i et informasjonsmøte der
medlemmer tilknyttet ishockey yngres og Elite hadde blitt innkalt på kort varsel av Tor Andresen og Catharina
Syversen. TF hadde mottatt et notat mandag morgen med innhold som ville være agenda for møtet. Notatet inneholdt
diverse påstander hovedsaklig rettet mot drift, administrasjon og styre . Til tross for gjentatte møter og
mailkommunikasjon det siste halvåret, der Oslo Idrettskrets også har vært inolvert, har uroen i ishockey yngres og Elite
ikke stilnet.
Mye av styremøtet gikk med til å informere øvrige hovedstyremedlemmer om innholdet i notatet og tilbakevisning av
påstander, informasjon om prosess og de møter og e-postkommunikasjon som har vært, samt episoder som har
skjedd. Det ble videre gjennomgått innmeldte saker til årsmøtet som har blitt avvist som saker til årsmøte etter
rådføring med krets. Noe av kommunikasjonen fra enkeltmedlemmer har også gått direkte til krets. Kretsen har videre
blitt forelagt annen e-postkorrespondanse som har versert internt. På bakgrunn av dette anser kretsen det nødvendig
å være tilstede på idrettslagets årsmøte og de vil stille med to representanter.
Arbeidsutvalget ser det som svært viktig at man nå må få ro til å jobbe videre med viktige saker som har blitt forsinket
grunnet den ekstreme tidsbruken som har vært nødvendig for å håndtere uroen i ishockey yngres og Elite og har tett
kommunikasjon med kretsen om hvordan dette best løses.
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