Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
19-06-2017
Tilstede:
Forfall:

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

Orientering fra gruppene
Håndball
Representant ikke til stede. AB informerte om at man skal ha møte om hallfordeling og lagsfordeling.
Ishockey yngres
Trenerkabalen klar. Mangler noen hjelpetrenere som det jobbes med. Fulltegnet camp. Jobber med profilering – bager
og luer.
Fotball
Sommer-camp i uke 26 og 33. Bedre påmelding i år enn i fjor. Også bedre påmeldinger til akademiet. A-laget ligger sist
på tabellen. Ser kanskje ut til at man rykker ned i 5. divisjon. Juniorlaget er trukket.Det viktigste for gruppen er nå å ha
store nok kull til at man stiller lag i alle årsklasser. «Bygge nedenfra og opp» og ha egenproduserte spillere.
Innebandy
Dialog med håndballgruppen ifht halltider. Lander mest sannsynlig på onsdager kl 17-18 for innebandyskolen. Har
videre vært i kontakt med innebandyforbundet. Bjerke videregående – 40 elever der underviser innebandy i AKS-tiden
kl 14-16. Pakke; velkommen til innebandy. Informasjon til foreldrene i form av møte. Anbefalt oppstart fra uke 41.
Tilbud fra forbundet med utstyrspakker. Mini- og Megaturneringer på Ekeberg i vinterhalvåret. Årganger 2010-2012 –
gutter og jenter.
Ishockey Elite
Spillere kommer og prøvespiller, så vært hektisk for treneren. Signerer spillere – 1-års standardkontrakter. Ser ut til at
Bergen må slå seg konkurs da de har MNOK 2 i underskudd. Isåfall blir det mest sannsynlig Moss som stepper inn og
tar deres plass. Jobber på sponsorsiden.
Ski/sykkel/triathlon
Representant ikke tilstede.
Seniorgruppen
Ikke skjedd så mye siden sist. Vært på møte med Vi over 60.
Anlegg
Flerbrukshall:
Bruker-møte på Refstad skole om utearealene på taket til hallen. Formidlet i møtet at idrettslaget jobber mot
politikerne med å få flyttet hallen tilbake til området langs 11’er-banen.
Isrink;
Ikke noe nyt tsiden forrige møte.
Ishall; skills-ramp utendørs, boder og treningsrom innendørs:
Befaring 21. juni.
Økonomi og eventuelt
Elite – forespørsel om å ha et kick-off-event med sponsorer etc. og hvorvidt det er mulig å ha det i ishallen.
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