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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

22-05-2017 Driftsleders kontor Thomas Falch Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Thomas Falch (TF), Viggo Anthonsen (VA), Magnus Færøy (MF), Lars Corneliussen (LC), Jørgen 
Salsten (JS), Svein Sletten (SL), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Anniken Bjørnø (AB), Rune Sjøhelle 
(RS), Helge Vedalg (HV) og Heidi Sønsthagen (HS). 

Forfall: William H. Hjelmås (WH). 

 

Orientering fra gruppene 

 
Håndball 
Ferdig med seriespillet og er nå inne i en ivrig cup-periode. J14 cup var på forrige helg. Ny trener med god erfaring fra 
flere klubber er nå ansatt. Han har blant annet vært 10 år i Danmark. Samarbeidet virker veldig lovende. Gruppen er 
videre i gang med forberedelser til neste sesong. 
 
Ishockey yngres 
Avtale med Oslo Idrettssenter på Skullerud fra U11 og oppover. Skal også kurse trenerne. U14 trener oppe på 
Skullerud to ganger i uken. Lagenhetene betaler egenandel på halve beløpet. Jobber med treneravtaler for kommende 
sesong. Ny trener U20 som kan bli en stor ressurs for klubben generelt. Camp uke 33 ledes av Lars Erik Spets. Har 
trykket opp effekter i forbindelse med camp’en. Økt deltagerprisen ift i fjor. Meldt på lag for neste sesong. HL 2 og HL3 
påmeldt men trekkes i august dersom all gammel gjeld ikke gjøres opp. Meldt på ett damelag kontra to i fjor. Meldt på 
U11 opp til U20 minus U16. Sommertrening – 2 ganger i uken på Skullerud og 3 ganger på idrettsanlegget. U15 – 
prøver å få til romjulsturnering. 
 
Fotball 
Ikke skjedd så mye. Litt diskusjoner rundt trenerkontrakter og justerer litt på avtalemal i kjølvannet av dette.  
Diskusjoner rundt junior-laget som er i ferd med å gå i oppløsning da det er svært få spillere igjen i stallen. 
 
Innebandy 
LC er med som hjepetrener på fotballskolen, noe som har ham gitt god læringseffekt som forberedelse til 
innebandyskolen som er tenkt startet opp. LC luftet også tanker rundt en felles idrettskole i idrettslaget, kontra 
separate skoler, der barna kan rulleres innom de forskjellige aktivitetene i klubben. Tenker oppstart av innebandyskole 
etter høstferien. Bør samordne med skøyteskole og håndballskole og velge ulike dager. Kabal med halltid legges i 
august/tidlig september. Tar opp tråden i fellesskap med håndball rett over sommerferien. Videre melder LC seg på 
trenerkurs. 
 
Ishockey Elite 
Igang med barmarkstrening. Fått inn Micke Fridmann i styret. Jobber med sponsorer. Ønsker å bruke ishallen til 
barmark og det er sendt søknad til BYM/KID om dette. Philip tilsatt som trener ett år til. Innhente dokumentasjon på el 
og vvs utført på hytta slik at vi kan bringe det videre til BYM. Elite må også jobbe videre med bruksgodkjenning. 
 
Ski/sykkel/triathlon 
Skisesongen avsluttet. Hatt en aktiv ski-vinter til tross for lite snø. 105 barn på skiskole. Sykkelsesongen nettopp 
startet. I går Nordmarka rundt med 15 medlemmer på startstreken. Diskutert litt internt i gruppen om hvordan klubb 
man skal være for sykkel-aktiviteten – bredde/elite. Skal man eksempelvis ha elite-satsning, så vil det utgjøre en stor 
kostnad etc som man ikke har ryggrad til med nåværende inntektskilder. Sykkelgruppen har truffet en nerve hos 
voksne som ønsker å delta i tur-ritt og den har vokst mye de siste årene. 
 
Seniorgruppen 
Noen medlemmer spiller ishockey og er med på spinning. Tur med «Vi over 60» til Hurdal. Viktig å være med på 
møtene deres på Ekeberg for å opprettholde tilskuddet man får til gruppen. 
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Anlegg 

 
Flerbrukshall: 
TF redegjorde for saken for de nye i hovedstyret. Har hatt møte med byråd Rina Mariann Hansen der VA deltok fra 
idrettslaget. Har også hatt møte med partisekretær i Rødt. Politikerne får ikke saken på sitt bord før mars 2018 og vi 
kan påvirke frem til da. Kun ett alternativ som ligger fremme pt (ny hall der plasthallen ligger). Vi må derfor få jobbet 
frem igjen det andre alternativet om hall langs langside 11’er-bane slik at det er to alternativer politikerne skal 
vurdere.Det antas da stor mulighet for at alternativet langs langside 11’er vil bli foretrukket av politikerne. 
 
Isrink; 
Pål Espesen og Helge (ukjent etternavn) deltar fra ishockey yngres i prosjektgruppen. JS sender e-post med 
kontaktinfo. Prosjektering forutses å bli tidkrevende med innhenting av anbud, søknader til det offentlige, 
finansieringsplaner etc. Jobber videre med parallelle løp på investeringen; Egenfinansiert og kommunalt.  
 
Ishall; skills-ramp utendørs, boder og treningsrom innendørs: 
Petter Løken deltar fra ishockey yngres i prosjektgruppen til anleggskomitéen. Det jobbes med å få avtalt befaring.  
 

Økonomi og eventuelt 

 
Ikke noe spesielt på økonomi. Rutiner er nå etablert og godt innarbeidet men stadig nye ansvarspersoner i gruppene 
gjør at det er mye som må forklares og dette går da gjerne da per mail. Dette hadde vært unngått med 
klubbhåndboken på plass og vi håper å kunne prioritere arbeid med denne nå fremover. 
 
TF informerte MF om ønske fra Arbeidsutvalget om månedlig rapportering fra Elite ettersom nåværende praksis rundt 
regnskapsføring avviker fra det som er avtalt i partnerklubbavtalen. Styret ønsker å kompensere for avviket ved utvidet 
rapportering. 
 
LC informerte om at han ønsket å være fotballdommer på sporadiske oppdrag. LC avtaler dette direkte med 
fotballgruppen og SS setter ham i kontakt med dommeransvarlig der. 
 
RS informerte om at man har bestilt drikkeflasker med logo i sykkelgruppen.ERL meddelte at man har annen type i 
håndballgruppen. Fotballgruppen har en del DNB-flasker til rådighet. Gruppene administrerer selv utstyrsbestilling til 
sine grupper. 
 

 


