Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
18-09-2017
Tilstede:

Forfall:

Sted:
Klubbhuset

Møteleder:
Referent:
Thomas Falch (Viggo Anthonsen
Heidi Sønsthagen
under behandling av disiplinærsak)
Thomas Falch (TF), Janne Daasvand (JD), Helge Vedalg (HV), Viggo Anthonsen (VA) siste del av
møtet, Rune Bruksås (RB), Magnus Færøy (MF), Jørgen Salsten (JS), Svein Sletten (SL), Anniken
Bjørnø (AB) siste del av møtet og Heidi Sønsthagen(HS).
Lars Corneliussen (LC), William H. Hjelmås (WH) og Jo Sand (JS)

Orientering fra gruppene
Fotball
Hatt EMS-cup med kjemperesultat, ca TNOK 235. Må muligens bryte opp årsklassene i ungdomsfotballen og må se på
modell for hvordan beholde lag på alle årskull. Kontrakt hovedtrener A-lag utgår i november. Jobber nå med
trenerkabalen rundt senior-fotballen. Positivt at flere av G16-spillerne har spilt flere rekrutt- og A-lagskamper og ser ut
til å hevde seg på lagene.
Ishockey Elite
Seriestart i Narvik til helgen. Hatt seks treningskamper, fire tap og to seire. Fått tilbake flere opprinnelig Hasle-gutter.
Hatt med én 2000-gutt som har vært med på noen treninger og kamper. Samarbeidet med Lørenskog fungerer
bra.Catharina Syversen har sagt fra seg styreverv og regnskapsførsel, så vi må tilbake til regnskapsføring hos Allianseidrettslaget iht partnerklubbavtalen.
Ishockey yngres
Serien starter til uken. Lagene vært på ulike cup’er nå tidlig i sesongen. Lagenhetene drives bra. Fotografering av
lagene starter i dag. Hockey-camp mandag-torsdag i uke 40. Forespørsel fra forbundet om å arrangere tre
landskamper – U18 jenter – mot Danmark i vinter. Styrkerom etc – fått tegninger i dag. Man håper å få tak i materialer
gratis og gjøre jobben på dugnad. U15-treneren fått tilbud som trener for kretslaget U15. Nakkeskade på kamp i
helgen. Ble konstatert at båre var utdatert og nakkekrage manglet. HS sørger for å høre med BYM om dette er KID sitt
ansvar, alternativt besørge innkjøp av dette.
Ski/sykkel/triathlon
Har gjennomføret klubbmesterskap i sykling i forrige uke. Klatreetappe opp Grefsenkollen, tempo og fellesstart.
Begynt å se litt på å etablere en barnesykkelgruppe. Starter opp med barmarkstrening etter høstferien. VA sjekket NIF
sine sider rundt dette og barn som er medlemmer er forsikret i alle typer organisert idrett i idrettslagene.
Håndball
Har hatt seriestart nå i september. Fått på plass treningstider for alle lagene. Hadde hjemmearrangement i går med
kamper hele dagen og bra gjennomføring med gode inntekter. Ekstern trener på det eldste laget. Utfordring med
gutte-håndballen dessverre.
Innebandy
Representant ikke til stede. HS formidler at det er kjøpt inn et sett med brukte innebandyvant da det gamle har en del
skader. Vantsettet kan settes opp til to små-baner eller en ordinær bane. Det gamle vantet vil kunne benyttes
utendørs i sommerhalvåret under ishockey-camp’er eller liknende.
SS nevner at det ikke blir regelmessig rengjort i plasthallen. Renholdet må bedres. HS tar dette videre med driftsleder.
Seniorgruppen
Representant ikke tilstede.
Anlegg
Flerbrukshall:
BYM har i dag invitert idrettslaget til møte initiert av Undervisningsbygg i forbindelse med utredning av alternativt
planforslag (dvs forslaget med hall langs langsiden på 11’erbanen) den 27. september. Svært positivt at arbeidet mot
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politikere på våren ser ut til å gitt resultater.
Ishall; skills-ramp utendørs, boder og treningsrom innendørs:
Tegninger mottatt i dag. Se redegjørelse fra JS i ishockey yngres under Orientering fra gruppene over.
Økonomi og eventuelt
Oppfølging varsel om alminnelig disiplinærforføyning
Vedkommende medlem har i e-post av i dag anmodet om at TF og HS skulle fratre møtet under behandling av saken.
AU har innstilt på å etterkomme dette og TF og HS fratrådte møtet under behandling av saken. VA ledet derfor denne
saken og er referent for dette punktet.
VA redegjorde for saken og prosess etter forrige hovedstyremøte. Det ble avholdt møte med medlem (anonymisert i
referatet) 29. august der vedkommende skulle gis anledning til å gi sitt syn på saken. AU hadde spesifikt angitt tre
saker til behandling i møtet. Vedkommende ønsket ikke å uttale seg i møtet og skulle gi en skriftlig tilbakemelding med
sine innspill. Etter purring på tilsvar ba vedkommende om dokumentasjon på sakene før man ville gi dette, og det ble
oversendt kopi av sms og e-post (distribuert til de fremmøtte i hovedstyret). Den siste saken er ikke skriftlig
dokumenterbar, men det finnes flere vitner som kan stå frem ved behov. Det ble videre distribuert referat fra møtet til
medlemmet. VA mottok tilsvar fredag 15. september.
AU innstiller på å gi vedkommende en alminnelig disiplinærforføyning i form av irettesettelse.
Hovedstyret gjennomgikk tilsvar i dagens møte. Det fremkommer ikke ting i tilsvaret som gjør at hovedstyret har en
annen oppfatning enn AU. Mot én stemme ble det vedtatt at hovedstyret følger AU sin innstillingoml å gi en
irettesettelse.
I samråd med NIF har det blitt utarbeidet utkast til irettesettelse. Denne ble gjennomgått og ordlyd godkjent. Dog med
korreksjon av dato og et par andre små endringer. Det ble foreslått at irettesettelsen overleveres personlig av TF og
VA.
Konklusjon: Hovedstyret har vedtatt at medlem gis en irettesettelse.
Økonomi
HS redegjorde på overordnet nivå om status økonomi. Resultatene for året ser oppløftende ut. Spørsmål fra MF
hvorfor hovedlaget har et større overskudd enn forventet. Årsak er eksempelvis offentlige tilskudd som viser seg å bli
større for hvert år ettersom idrettslaget vokser, mens man i budsjett legger seg på kjente tallstørrelser, dvs.
budsjetterer med samme inntekt kommende år som det foregående.
Håndballgruppen har et relativt stort underskudd for året (minus TNOK 176 pt og gjenværende egenkapital på TNOK).
JD mener gruppen har kontroll på dette og at man forventer inntekter siste del av året som vil gjøre at man styrer mot
det budsjetterte underskuddet på TNOK 17 ved årsslutt.
Garderobefasiliteter
Spørsmål fra SS om det er planer om utbedring av garderobeanlegget dersom det viser seg at plasthallen blir stående
en god stund til. BYM hadde befaring for en tid tilbake og vi fikk inntrykk av at det var planer om noe utbedring. HS
følger opp med BYM hva status er.
Kvalitetsklubb
Budskap fra SS inn til hovedstyret om å bli ferdig med det som skal til på klubbnivå. SS har antydet overfor Oslo
Fotballkrets at vi planlegger ferdigstillelse innen januar 2018.
Tilstelninger
Julebord 25. november eller 2. desember. HS sender ut e-post til hovedstyret og forespør hvilken dato som passer best
og formidler dette så videre til gruppestyrene.

Møtereferat
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