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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  

 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

12-12-2016 Klubbhuset Thomas Falch/ 

Heidi Sønsthagen 

Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Thomas Falch (TF)), Jørgen Salsten (JS), Svein Sletten (SS), Viggo Anthonsen (VA), Ingar 

Wilhelmsen (IW) og Heidi Sønsthagen (HS).  

Forfall: Morten Thomle (MT), Jo Sand (JoS), Magnus Færøy (MF) Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Helge Vedal 

(HV) og Karoline Riise Kristiansen (KRK). 

 

Orientering fra gruppene 

 

Håndball: 

Representant ikke til stede. 

 

Ishockey yngres/bredde:  

Kiwanis-cup vellykket. Lagenhetene tar steg. Purrer opp treningsavgifter. Hatt trenermøte. Lurer på sted å trene 

styrke. Hensiktsmessig eksempelvis i forbindelse med kretssamlinger. Flere muligheter diskutert. Utviklet strategisk 

plan/sportsplan der eksempelvis regler rundt topping er nedfelt. Ønsker å invitere til jentehockeyskole på nyåret. 

 

Fotball:  

Signert kontrakt med Kim Rønningstad. Utvidet engasjement med 1 år, økt stilling fra 50% til 60% sportslig leder. I 

tillegg engasjement som assistenttrener A-lag, trener B-lag og trener G16. Får en stor rolle i gruppen som betyr en 

iboende risiko ved å samle mye kompetanse til én person. Styret er klar over risikoen. Engasjert trener for J04 som skal 

inn i ungdomsfotballen – gjennomfører kurs. Usikker på junior-gruppen; nivå og størrelse. Må ta en prat med treneren 

om status. Innfører holdningskontrakter i hele gruppen. 

 

Ishockey Elite:  

Sportslig bra mot Bergen hjemme. Sykdom keeper og tap mot Narvik sist helg. Etter halvspilt sesong ligger man i 

toppskiktet. Hadde vært på kvalikplass uten helgens tap. Flere av guttene har fått prøve seg i Lørenskog. Jobber iherdig 

med nye sponsorer. Tommy Lund ferdig med master, muligens med i styrearbeid etter jul. Har tatt juleferie. Satt opp 

to treningskamper mot Vålerenga U20 for å få litt matching i juleferien. Økonomisk satt bremsen på vedrørende 

utstyr. Forekast minus TNOK 60 ved sesongslutt. Jobber for å redusere dette. 

 

Sykkel/ski/triathlon: 

Ca 70 påmeldt til skiskolen. Instruktørmøte denne uken. Avtalt en klubbkveld. Sykkelgruppen svært lite fornøyde med 

at leverandøren av de blå sykkeldraktene har formidlet likt design til en annen klubb, bare i en annen farge. 

 

Seniorgruppen: 

Representant ikke til stede. 

 

Anlegg 

 

Flerbrukshall: 

VA redegjorde for oppstartsmøtet som har vært avholdt med BYM, Undervisningsbygg og PBE (Plan- og 

Bygningsetaten). Alle øvrige aktører i møtet var imot PBEs forslag om å legge flerbrukshallen der plasthallen nå ligger. 

Skal være et dialogmøte tidlig i februar 2017 der arkitektene sammen med Undervisningsbygg skal legge frem forslag 

basert på BYM, Undervisningsbygg og HL sitt foretrukne alternativ. Planlagt oppstart mai 2018 evt. og ferdigstillelse 

2020. 

 

Idrettslaget ble oppfordret til å lage en oversikt over vårt anleggsbehov som bør backes med prognoser over 

medlemsutvikling, leilighetsutvikling i området etc. 
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Isrink: 

Undersøker alternativer til en komplett rink; eksempelvis støpt/asfaltert såle og utlegg av matter for å fryse is. 

Rimeligere løsning som også gir mulighet for alternativ bruk av mattene ellers på anlegget om det skulle vise seg at 

fremtidige planer for idrettsparken vil være i konflikt med lokasjon for etablering av isflaten. Hockey-gruppen 

undersøker alternative leverandører av matter. 

 

 

Økonomi/Eventuelt 

 

Spons – Hasle-Linje 

AU vedtatt at kr. 15.000/år til Elite, Kr. 10.000 til håndball og fotball for 2016. Ishockey yngres fra 2017 når reklame 

kommer på skøyteskoledraktene. 

 

Økonomi: 

Interimsrevisjon påbegynt forrige uke. Lagledere fått mail med beskjed om å komme ajour med innlevering av utlegg, 

dokumentasjon av lagkasser etc. I god rute for årsoppgjøret. Gruppene bes ha sine årlige møter iht samme tidsplan 

som i fjor. 

 

Samarbeidsavtale Bjerke Bydel 

Idrettsforum 5. desember.Inger Wolds stilling i Bydel Bjerke legges ned. Idrettsforum videreføres, men idrettslagene 

må selv ta initiativ til å holde dette i gang. 

  

Draktfarge bortedrakter 

Håndball har forespurt hva draktfarge for bortedrakter er. Hvit drakt med røde detaljer er idrettslagets 

bortedraktsfarger. 

 


