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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

23-01-2017 Klubbhuset Thomas Falch Heidi Sønsthagen 
Tilstede: Thomas Falch (TF)), Jørgen Salsten (JS), Svein Sletten (SS), Viggo Anthonsen (VA), Ingar 

Wilhelmsen (IW), Jo Sand (JoS), Magnus Færøy (MF), Karoline Riise Kristiansen (KRK) og Heidi 
Sønsthagen (HS).  

Forfall: Morten Thomle (MT), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Helge Vedal (HV) og William H. Hjelmås (WH). 
 

Orientering fra gruppene 
 
Håndball: 
Ingen representant tilstede. 
 
Ishockey yngres/bredde:  
U14 – deltatt i Winter classic cup. Enkelte lag har vært med i andre turneringer og gjort det bra. Det går bra i gruppen. 
Har vært på P4 i dag – Cirkle K – kan tjene opptil kr 30.000. Tradisjonelt litt færre barn på skøyteskolen etter jul sml 
med før jul. Tror at man har mistet noen til Furuset i år. Årlig møte blir 16. februar kl 19. 
 
Fotball:  
Keeper-trener, A-lagskeeper, på plass i gruppen. Han tar over keeper-treningene i kjølvannet av det eksterne 
kurstilbudet man hadde i høst. Blir for både barne- og ungdomsfotballen. God stemning i gruppen.  
 
Ishockey Elite:  
Årsmøte 21. februar kl 19. Går bra for laget. Har igjen 8 kamper; to lag over og to lag under på tabellen. Kommer til å 
havne innenfor budsjett. Petter Syversen gjort en veldig god jobb på utstyrssiden. Strategi brukt der i år kommer man 
til å fortsette med neste sesong. 
 
Sykkel/ski/triathlon: 
Er i gang med skiskole – 100 elever. Ca 2,5 km på Linderudkollen som er til bruk. KM for 11-åringer til helgen. 
Kapasitetsproblemer rundt parkering ved arrangementet. Henvendelse til H-L om snøkanon-vakter. 
Sykkelgruppen begynt å bestille lisenser. Spinning i gang på Condis og i plasthallen. 
 
Seniorgruppen: 
Årsmøte avholdt. Nytt kvinnelig medlem. 
 
Innebandy: 
Representant ikke til stede. TF blitt kontaktet av ekstern initiativtager angående mulighet for oppstart av 
innebandyskole. AU må sørge for at årsmøte blir avholdt og valg av styre dersom gruppen selv ikke klarer å avvikle 
dette. TF ringer MT for å avklare situasjonen. Vantene er i for dårlig forfatning. Driftsleder se på dette. 
 

Anlegg 
 
Driftsleder, TF og HS i oppfølgingsmøte med BYM og OIK vedrørende idrettsparken i forrige uke. Det har ikke skjedd 
noe konkret nytt mht hverken plassering av flerbrukshall eller rehabilitering/riving av ishall (på sikt). Man drøfter 
fortsatt løsninger for plassering av flerbrukshall og alternativ hensiktsmessig bruk av arealet der plasthallen står 
dersom denne blir krevet fjernet. 
Det er ventet møte mellom KID og BYM i februar og nytt møte med PBE (Plan- og Bygningsetaten) og øvrige involverte 
parter i løpet av februar/mars. 
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Økonomi/Eventuelt 
 
Innspill fra seniorgruppen: 
Bilder tatt ned fra veggen i forbindelse med fest og mener det er problematisk at dette gjøres. Styret mener imidlertid 
at det må være greit at bildene tas ned som forbyggende tiltak mot ødeleggelser. 
En del av lysarmaturene i klubbhuset er ødelagte og det er forslag om kjøp av nye. Innhentet anbud fra medlem i 
seniorgruppen som vil gjøre mye av jobben gratis og at det betales hovedsaklig for materialet. Estimert kost ca kr 
15.000. 
 
Økonomi: 
Medlemskontingent – forespørsel fra Elite om å få faktura for sine spillere på høsten. Intensjonen i klubben har lenge 
vært at kontingenten skal faktureres ut så tidlig som mulig i kalenderåret. For 2017 har det blitt fakturert i januar og 
dette opprettholdes som rutine fremover. 
 
Årsmøte: 
Hovedstyret vedtar at årsmøtet blir 23. mars 2017 kl 18. 
 
Elite: 
Forespørsel om støtte fra hovedlaget på ca kr. 50.000 for å kunne gjennomføre kvalik. Om man takker ja til kvalik og 
senere trekker seg, så kommer det en kostnad på dette. AU/Hovedstyret har ikke anledning til å fravike budsjettet 
vedtatt av årsmøtet og AU innstiller derfor på å låne penger til Ishockey Elite til dette formålet. Det anmodes samtidig 
om at rimeligste mulige transportmiddel til bortekampene benyttes da lånet forventes tilbakebetalt. Lånet 
tilbakebetales etter nærmere avtale. AU foreslår videre budsjettmøte 6. februar for gjennomgang av kommende 
sesongs budsjett. MF undersøker med Elite-styret og kommer tilbake mht dato. 
 
Elite stilte også spørsmål om hva fremtidsutsiktene er mht overføringer når inntektene fra hallen etc blir borte? 
Årsmøtene vedtar budsjett årlig og man kan ikke forplikte seg vedrørende overføringer lenger frem i tid enn dette. 
Idrettslaget må imidlertid jobbe langsiktig strategisk mht hvordan fremtidige inntektstap skal erstattes, herunder 
hvordan arbeide politisk og økonomisk? 
 
Overføringer A-lagene: 
AU innstiller på overføring i størrelsesordenen TNOK 500 for Ishockey Elite og TNOK 320 for fotball. Hovedstyret stiller 
seg samlet bak innstillingen. Gruppene anmodes om å legge budsjetter som er forenlig med foreslåtte overføringer. 
 
Fotballgruppen har vært i dialog angående bruk av styrkerommet i garderobebygget tilknyttet ishallen. Elite bekreftet 
i møtet at det er ok at senior-lagene benytter styrkerommet, men at administrasjonen må tilrettelegge slik at 
adkomsten blir via døren på baksiden av bygget og ikke gjennom garderoben. HS tar dette med driftsleder. Viktigheten 
av at det holdes ryddig og rent i lokalet ble presisert. 
 
Spørreudersøkelse vedrørende tilrettelegging av idrett for funksjonshemmede. Idrettslaget har pt ingen forespørsel 
om medlemsskap fra personer i denne målgruppen og man har heller ikke noe dugnadsapparat til å gjennomføre slike 
tiltak. I tillegg er anleggskapasiteten til å gjennomføre dette svært begrenset. 

 


