Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
23-04-2017
Tilstede:
Forfall:

Sted:
Møteleder:
Referent:
Klubbhuset
Thomas Falch
Heidi Sønsthagen
Thomas Falch (TF), Jørgen Salsten (JS), Jan Strøm-Larsen (JS-L), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL),
Anniken Bjørnø (AB) og Heidi Sønsthagen (HS).
Viggo Anthonsen (VA), Magnus Færøy (MF), Lars Corneliussen (LC), Rune Sjøhelle (RS), William
H. Hjelmås (WH), Jo Sand (JoS) og Helge Vedal (HV).

Orientering fra gruppene
Håndball
Klubbkolleksjon og håndballdag i hallen. Holder på med lagpåmelding for neste sesong. Guttelaget henger i en tynn
tråd, men man jobber med saken. Utfordring på trenersiden. Er i ansettelsesfase; fire interesserte – to aktuelle som
hovedtrenere. J03 blir også nå klubbdommere. Nivået på trenerlønninger mye høyere enn i ishockey og fotball. Klart
for håndballskole og ansvarlig der neste år. DHL-stafett-jobbing – dugnad. Enighet i styret om at de med betalingsvansker får være med uten å betale.
Ishockey yngres
Litt i samme situasjonen som håndball på trenersiden. Sesongen ferdig. Avslutning før påsken med trener-/
foreldrekamp og pølser og brus. Seriemesterskap for U20. U18 gjort en grei sesong. Fra U14 og nedover på
lagenhetene har sesongen også vært bra. Fått matchet seg mot de beste. I gang med å forberede neste sesong med
nye trenerkontrakter. De fleste trenerne blir med videre. U20 og U14 må ha nye trenere. Dilemma ifht istid. Går greit
med treningstider ettersom noen trener sent. Problemer med hjemmekamper og istid for trening i perioder med mye .
Får også U15-lag. Neste år mangler man kun U16 for å ha lag på alle årskull.
Fotball
Sesongen såvidt igang. Tidligere enn tidligere år grunnet flere lag i serie i Oslo Fotballkrets.
Innebandy, Ishockey Elite og Ski/sykkel/triathlon
Representant ikke tilstede.
Anlegg
Flerbrukshall:
TF redegjorde for progresjon siden forrige møte. Det ble avholdt et møte 18. april 2017 der representanter fra AU,
Ingar Wilhelmsen, Jan Rune Løvnæseth, Heidi Sønsthagen, Kjetil Moberget (Oslo Idrettskrets) og politiker Kenneth
Eriksen deltok. Anbefalingen er å kontakte politikerne direkte da saken nå kan påvirkes når bystyret skal fatte vedtak.
Ishall; skills-ramp utendørs, boder og treningsrom innendørs:
Styret i ishockey yngres har utarbeidet tegninger som er videresendt BYM for vurdering. Under dagens møte mottok vi
svar fra BYM. KID og BYM stiller seg positive til å se på bygging av boder og treningsrom, men avslår bygging av
utendørs skills-ramp. De presiserer videre formaliteter som må følges og at prosjektet ikke vil bli bekostet av KID/BYM.
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