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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  

 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

23-05-2016 Klubbhuset Thomas Falch Heidi Sønsthagen 
Tilstede: Thomas Falch (TF)), Helge Vedal (HV), William H. Hjelmås (WH), Karoline Riise Kristiansen (KRK), 

Jørgen Salsten (JS), Svein Sletten (SS), Magnus Færøy (MF)og Heidi Sønsthagen (HS). Jan Rune 
Løvnæseth (JRL) – deler av møtet. 

Forfall: Morten Thomle (MT), Viggo Anthonsen (VA) og Jo Sand (JS). 
 

Office 365 v/JRL 

 

Pt. bruker svært få hasle-loren.no sin e-postadresse. Vi har 300 tilgjengelige adresser. Vi bør være synkroniserte og 
profilere oss som Hasle-Løren-avsender når vi korresponderer på vegne av idrettslaget. JRL lager kjøreplan og sørger 
for å opprette adresser til alle som skal/bør ha dette. 
 
Det var videre ønske om «krasj-kurs» på bruk av skyen. JRL tar ansvar for dette. 
 
Stipender/sponsorater/kommunale bidrag etc. v/JRL 

 

Bydel Sagene – samarbeidsavtale med bydelen om frivillighetsmidler – kommunisert i forrige idrettsforum. Viktig at vi 
også er proaktive mht slike muligheter da det er betydelige midler man potensielt kan få tilgang til. 
 
Det finnes svært mange stiftelser man kan søke stipend/sponsorat hos. Gjensidigestiftelsen har frist 15. september. 
Her bør vi sterkt vurdere å søke midler til konkrete anleggsprosjekt (utenom isrink). 
 
JRL redegjorde for status samarbeid med Ice-net. Vedrørende fordeling av midler rundt dette ble det vedtatt at midler 
skal gå til gruppene som genererer inntektene. For ishockey og fotball vedtar gruppestyrene om midlene skal forbli i 
gruppene eller om de skal dedikeres spesifikke anleggsprosjekter. 
 
Kolonial.no 

 

I dette prosjektet ble det vedtatt at inntekter fordeles mellom Ishockey Elite, håndball, isrink og kunstgress. 

Orientering fra gruppene 

 

Ishockey yngres: Meldt på lag til kommende sesong. 14 lag inkl H-L 2 og H-L 3 og to damelag. Kan skje at ett damelag 
må meldes av igjen. Damelagene vil inngå i Bredde. Jobber med trenerkapasitet til camp i uke 33. Kjører påminnelse på 
nettsiden. 
 
Fotball: NFF har fått ny hjemmeside med statistikk over antall spillere. Jobber med å få inn keeper-trener. Jobber også 
med fordeling av dugnadsmidler for Eat Move Sleep-cup. 
 
Ishockey senior: Meldt på laget til seriespill. Alt det formelle rundt nytt idrettslag er på plass. Barmarkstrening. Nye 
spillere på trening. Treningskamp mot Enköping. 
 
Ski/sykkel: Forespørsel om trenings-samarbeid Lillomarka, Årvoll og Hasle-Løren. 
 
Anlegg 

 
Isrink – tildelt MNOK 1 fra Sparebankstiftelsen DNB. Kostnadsramme MNOK 1,650 uten kostnad relatert til graving og 
vant. Gamle vant kan ikke brukes ute, så vi må ha nye. 
 
Det ble enstemmig vedtatt at prosjektet nå prioriteres på anleggssiden og anleggskomitéen har mandat til å jobbe 
videre med å innhente mer spesifikt tilbud, samt tilbud fra flere alternative entreprenører for å sikre at vi får et 
tilstrekkelig detaljert og konkurransedyktig tilbud.  
 
Flerbrukshall – møte Utdanningsetaten og BYM. Plan og Bygg ønsker å gjøre en ny vurdering av saken. 
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Økonomi 

 

Ingen spesielle forhold her. Fotballgruppen er den gruppen som har størst bevegelser i denne perioden, foruten 
hovedstyret som har inntekter og kostnader iht generell drift. Fotballgruppen har en relativt stor økning i fakturerte 
treningsavgifter. Jobbes fortsatt med utestående fordringer. 
 

 


