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Hovedstyremøte i Hasle-Løren 

Idrettslag  
 

 

 
        vi tilbyr idrettsglede 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

20-04-2015 Klubbhuset Heidi S. Ates Jan Rune Løvnæseth 

Tilstede: Heidi Sønsthagen Ates (HSA), Atle Sand (AS), Terje Vedal (TV), Jan Rune Løvnæseth (JRL), Diana 

Schart (DS), Jan Erik Andersen (JEA), Jo Sand (JoS), Jørgen Salsten (JS), Gro Rand (GR) og Anders 

Hognerud (håndball) 

Fra fotball senior styret: Finn Tollef Hensrud og Trond Bergli (under første sak på agendaen) 

Forfall: Thomas Falch (TF), ), Ingar Wilhelmsen (IW), Morten Thomle (MT) og fotball yngres repr. 

 

Kampfiksings-sak 

I forrige hovedstyremøtet ble det besluttet at de tiltalte i kampfiksingssaken skulle utestenges til 

dom falt. 

Styret i fotball senior ønsket å få omgjort dette vedtaket slik at de tiltalte kan bli med på treninger 

og kamper umiddelbart. I den anledning ble saken tatt opp igjen. Det ble gitt en redegjørelse fra 

JEA. 

Hovedstyrets oppfatning er at det ikke er lagt frem nye informasjon som gjør at vedtaket endres. 

Forrige vedtak gjelder derfor til dom faller, noe som er forventet om 9 dager. 

Blir det frikjennelse så kan de trene og spille igjen med umiddelbar virkning (dette gjelder også om 

dommen ankes).  

Representantene fra fotball senior forlot møtet i protest. 

 

Orientering fra gruppene 

Hockey yngres: Er i gang med sommertreningen. Har et mål om å få meldt på et lag til U20 i 

seriespill, basert på at det blir tilbud om seriespill for U20. Vurderer å få på plass en 

trenerkoordinator. Regner med å melde på samme antall lag som 2014/15, jobber også med å se 

om det er mulig å fylle hullet på U15 lag. 

 

Håndball: Seriespill er slutt, men fortsetter med trening frem til skoleslutt. Har meldt på to lag 

J2003/04 til Fredrikstad Cup som blir den første overnattingsturen for håndballgruppen. 

 

Hockey senior: Har gjennomført møter med A-lag, HL2 og HL3 med tanke på de store utestående 

beløp på trenings- og medlemsavgift. Er ikke dette gjort opp før sommeren kommer man ikke til å 

melde på lag til seriespill. Dette er klart kommunisert og følges opp av styret i hockey senior. 

Første organiserte trening er i gang fra 1. mai og spillerkontrakter skal være på plass 1. august. 

Jørgen S. kommer ikke til å fortsette som trener for a-laget.  

 

Det må sendes en mail til Norges Hockeyforbund hvor HSA som leder bekrefter at GR skal få mailer 

fra forbundet. GR sender over mail til HSA slik at det er klart hvem og hva som skal kommuniseres 

til Norges Hockeyforbund. Ca. 10 spillere fra Oppsal vurderer å melde overgang til HL, følges opp 

av styret i hockey senior. 

 

Seniorgruppen: Gjennomfører dugnader på anlegget. Dårlig rekrutering, har 15-20 med på sine 

møter. Har deltatt på førstehjelpskurs og skal snart gjennomføre møte med ekstern 

foredragsholder. 

 

Fotball yngres: Har ikke styreleder og deltakelse i hovedstyremøter skal gå på rundgang, ingen 

stilte denne gangen så HSA ga en redegjørelse. Sliter med banefordelingen da det er så mange 
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kamper i april og mai at det nesten ikke er noe ledig tid til treninger fra kl 17.00 på hverdager.  

For å få treningstimer må man benytte fredager og helger. Kiosken er i gang og det er igjen veldig 

god oppslutning med 130 påmeldte til fotballskolen.  
 

Representasjon i viktige fora 

 

Det er flere fora i bydelen og andre steder hvor det er svært viktig at Hasle-Løren IL deltar. Vi har 

ikke vært gode nok og må bli bedre til dette. 

Viktig at informasjon går ut til alle grupper så fort det kommer og at vi sørger for å stille opp. 

 

Vedtak: 

Det ble vedtatt at gruppene skal stille med en representant i slike møter i tillegg til minimum en fra 

AU. 
 

Øvrige oppdateringer / prosjekter 

Sponsorer – det er vedtatt at AU skal legge frem et forslag til hvordan vi skal håndtere sponsorer 

og fordele sponsorinntekter. Vil legges frem på et hovedstyremøte senere i år. 

 

Økonomi – Gruppene må hjelpe til med å følge opp utestående fordringer. Må følge opp og se om 

medlemsavgift seniorgruppen er sendt ut, JoS med flere har ikke mottatt noen faktura. ANSV 

HSA/JoS 

 

FotoExpressen, det er sendt ut informasjon om fotografering lagbilder etc til gruppelederne. Hver 

enkelt gruppe må selv avgjøre om de ønsker å gå for dette. Ishockey yngres og håndball vil 

informere hverandre om de ønsker å gå for dette ANSV JS og JRL 

 

Exchange server (e-post adresser) – Hasle-Løren IL kommer til å bytte leverandør. Dette gir langt 

flere muligheter. I første omgang vil vi flytte over de eksisterende kontoene som blir brukt og 

deretter kan vi bygge ut bruken i klubben. Informasjon og dokumentasjon vil utarbeides, 

prosjektleder for Hasle-Løren IL er JRL. 

 

Oppdatere nettverket – i tillegg er det vedtatt å oppdatere det trådløse nettverket på kontoret, 

klubbhuset og Lørenhallen. I tillegg vil utstyr oppdateres v. kontoret v/ishallen og i ishallen. Dette 

vil være på plass i løpet av mai. Informasjon og dokumentasjon vil utarbeides, prosjektleder for 

Hasle-Løren IL er JRL 

 

Lås-system – har et mål om å oppdatere lås-systemet. Har innhentet 2 tilbud og den ene har priset 

seg ut. Det kreves litt mer arbeid før vi har dette på plass. 

 

 

Neste hovedstyremøte: mandag 18. mai 2015 kl 17.30. 
 


