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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

20-11-2017 Daglig leders kontor Thomas Falch Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Thomas Falch (TF), Helge Vedal (HV), Viggo Anthonsen (VA), Rune Sjøhelle (RS), Jørgen Salsten 
(JS), Svein Sletten (SL), Lars Corneliussen (LC), Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen(HS). 

Forfall: William H. Hjelmås (WH), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERG), Magnus Færøy (MF) og Anniken Bjørnø 
(AB). 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Hovedtrener i A-lagsfotballen nå tilsatt. Sportslig leder Kim Rønningstad får dette oppdraget. Fotballstyret søker nå 
assistent-trener eksternt. Litt uro i trenerstokken i ungdomsfotballen i forbindelse med nye kontrakter. 
 
Ishockey Elite 
Representant ikke tilstede.  
 
Ishockey yngres 
Landskamper U18 damer i begynnelsen av desember. Kiwanis-cup neste helg. Problemer på 2005-kullet der noen av 
spillerne mener at de er «for gode» til å spille på eget årskull. Har hatt flere møter også der forbundet har vært tilstede 
og forklart regler. 
 
Innebandy 
Innebandyskolen – ca 14-18 barn med. Hovedtyngde fortsatt gutter 2010-2011. Minirunder første helgen i hver 
måned. Meldt på ett lag på runden nå i desember. Muligens utvidelse til 2008- og 2009-kullene etter jul. Blitt 
kontaktet av privat aktør på trener- og campsiden. Satt igang litt old boys-treninger for foreldrene som er med som 
trenere på skolene. 
 
Håndball 
Representant ikke tilstede. 
 
Ski/sykkel/triathlon 
Har arrangert sykkel-cross-ritt på Bjerkebanen for fjerde gang. Satte tak på 50 deltakere, men måtte øke til 60. Får 
veldig gode tilbakemeldinger. Hadde også et lite for-ritt for barn med 10-15 deltakere. Spinning én gang i uken på 
Condis. Forberedelser til skisesongen i gang. Også satt i gang en voksengruppe.  
Styrkeprøven AS – Rune Sjøhelle overtar som idrettslagets representant her etter Jørn Henrik Andersen. 
 
Seniorgruppen 
Hatt medlemsmøte med veldig mange medlemmer tilstede. Mange med på dugnad på mandagene. 
 

Anlegg 

 
Flerbrukshall: 
Det har vært oppsummeringsmøte med BYM der forslag «vest» ble formidlet iht hovedstyrevedtak. BYM har laget en 
skisse som illustrerer mulighetene i idrettsparken. Dette er gjort fordi mye av områdene i idrettsparken må 
omreguleres fra friområder til idrettsformål. Dette er en omfattende prosess og det er derfor viktig at det 
tilrettelegges for alle fremtidige mulige flater nå under ett. Det er skissert inn å utvide eksisterende (stor) 7’er-bane til 
9’er, samt isrink og ny kunstgressflate (så stor som mulig) nede ved siden av ishallen. Prosess videre er at det blir 
møter med Undervisningsbygg og de andre aktørene, men ikke noe fastsatt der enda. 
 
Ishall; skills-ramp utendørs, boder og treningsrom innendørs: 
Status: BYM har laget forslag til tilsvar som pt ligger til gjennomgang hos KID. 
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Isrink 
Ifølge BYM kan man tidligst komme i gang med et forprosjekt i 2019. 
Enighet om å høre med ishockeygruppen om de ønsker å bruke Sparebankstiftelsen-millionen på å anlegge en 
asfaltflate som sprøytes i vintermånedene. Dette er den eneste praktiske muligheten å få utnyttet dette tilskuddet på i 
nær fremtid. 
HV forhører seg med en entreprenør om cirka-anslag for å anlegge asfaltflate. HV undersøker brannkummer på 
området oppe ved 7’er-banen også i tilelle mulighet for å sprøyte asfaltflaten ved siden av 7’er-banen. 
 
 

Økonomi og eventuelt 

 
Styrereferater gruppene 
AU har besluttet at alle gruppenes styrereferater skal publiseres på hjemmesiden. Offentliggjøring av referatene vil 
lette tilgjengeligheten av informasjon for dugnadsapparat i gruppene og vil gjøre at alle får lik informasjon om vedtak 
som fattes. Referater legges ut senest dagen etter påfølgende styremøte (hvis godkjenning i dette møtet). 
 
Årsavslutning  
Gruppene må fastsette dato for årlige møter. Årsberetninger lagenheter og øvrige avdelinger må lages, samt 
budsjetter. Årlige møter må avholdes senest 15. februar. 
 
Inntektsbortfall når plasthallen og klubbhuset forsvinner 
AU ønsker at det etableres en komité som skal jobbe med modell rundt løsning i forbindelse med inntektsbortfallet. TF 
eller VA samt HS deltar her. Videre ber AU om at gruppeledere kommer tilbake med representant til komitéen fra sin 
gruppe innen neste styremøte. 
 
Politiattester 
VA overtar ansvaret etter TF og tar dette videre mot gruppene. 
 

 


