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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

18-12-2017 Klubbhuset Thomas Falch Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Thomas Falch (TF), Helge Vedal (HV), Viggo Anthonsen (VA), Rune Sjøhelle (RS), Jørgen Salsten 
(JS), Svein Sletten (SS), Magnus Færøy (MF), Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen(HS).  

Forfall: William H. Hjelmås (WH), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERG), Lars Corneliussen (LC) og Anniken Bjørnø 
(AB).  

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Alle trenere på plass med unntak av assistenttrener på senior-fotballen. Beslutning om ny modell for 
ungdomsfotballen, men for G05 blir det en hybridløsning kommende sesong, der de samarbeider med G06 og i tillegg 
har noe trening inn i ungdomsgruppen. A-laget får bli i 4. divisjon da to lag som rykket opp fra 5. divisjon takket nei. 
Veldig positivt. Rekrutt blir i 6. divisjon og nytt 3.-lag i 8. divisjon. 
 
Ishockey Elite 
Ligger på 4. plass halvveis i serien. Langt juleopphold. Man stusser litt på kampoppsett fra forbundet med et par lange 
perioder med kampfri gjennom sesongen, men at første kamp etter jul må spilles allerede 3. januar. Økonomisk går 
det også bra. Hadde sponsorarrangement under Furuset-kampen hvor et par av sponsorene var tilstede. På 
arrangementsiden sliter man litt med å ha nok folk som hjelper til med de ulike oppgavene. Foreslått å eksempelvis gi 
støtte til damelaget neste sesong mot at de bidrar på arrangementene.  
 
Ishockey yngres 
Kiwanis arrangert og jenter U18-landslagskamper mot Danmark sist helg, der alle våre jenter fikk spilletid. 
Skøyteskoleavslutning førstkommende torsdag. Stian Kraft tar ansvaret for prosjekt treningsrom etc i ishallen. Man har 
bestemt å ta dette etappevis og begynne med trimrom og boder i første omgang. Det ble minnet om at 
anleggskomitéen må være involvert i prosessen. Gruppen vurderer nye samarbeidspartnere for levering av utstyr. 
Frisk-Asker og Holmen har samarbeid med XXL. Sammen med Elite har man hatt møte med XXL og vurderer 
tilsvarende samarbeid. Fortsatt ikke blitt helt ro mht hospiteringsordningene for 2004- til 2006-årgangene. 
 
Innebandy 
Representant ikke tilstede, men har sendt kort oppsummering for innebandyskolen: 
Jevnt oppmøte hele høsten på ca. 16 spillere. Noen faller fra, noen nye dukker opp, men ligger stabilt på 16. 
Deltok på vår første "minirude" arrrangert av bandyforbundet og Sveiva IBK den 3. desember. 9 spillere deltok på 
Hasle-Løren ULV. Tapte knepent de to første kampene. Vant den siste. Se mer detaljer i sak nedenfor. 
Vi har frem til nå "lånt" utstyr fra bandykretsen. Vi har nå gjort en avtale om å kjøpe en pakke pålydende 5000,- som 
inneholder bag til køller, 20 køller til barn, 50 baller og en keeperdrakt. Dette er noe vi trenger i forbindelse med 
deltagelse på turneringer og treninger. Fint om dette kan låses inn et sted i nærheten av hallen. 
Fra og med januar åpner vi offisielt opp for 08 og 09'ere. Går ut med egen sak om dette på face/internettsider til H/L 
gjennom Jan Rune. Sendes Jan Rune snarest. 
Arbeidet med å få på plass et gruppestyre er startet opp. Har drøftet dette med pappatrenere Jørgen, Glenn og Tor 
Øyvind. De er positive. Vi må konstituere oss. Dette skal vi prøve å få på plass innen januar. 
Etter en litt somlete prossess, først og fremst fra gruppeleders side, er nå fakturaer blitt sendt ut til deltagerne. 
Siste trening ble en stor suksess med julebrus, pepperkaker, klementiner og rosiner. Stor stas. 
Vi jobber på, og er positive. 
 A-laget – litt svakere resultater enn tidligere år. Liten gruppe og tilnærmet ingen tilvekst av spillere. 
 
Håndball 
Representant ikke tilstede. 
 
Ski/sykkel/triathlon 
Trener-lederkurs ski oig samling i Trysil i høst. Ca 100 påmeldte til skiskolen etter jul. Sykkel ikke aktivitet nå. 
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Seniorgruppen 
Vært i møte for 60+ på Ekeberg, ca 50 personer fra ca 30 ulike klubber tilstede. Får tilskudd til aktiviteter. Hatt 
julemøte med 27 tilstede. Loddsalg som inntektsbringende aktivitet. Årlig møte 18. januar 2018. 
 

Anlegg 

 
TF formidlet ønske om at JS og MF produserer en mangelliste vedrørende oppussingen som ble gjort av ishallen i fjor 
og som idrettslaget kan formidle til BYM/KID. 
 
TF vært i møte med bydelsadministrasjonen. Bydel Bjerke inviterte ISU til møte angående rulleringsplan for bydelen 
2019-22. Nr 1 og 2 på listen er flerbrukshaller på Årvoll og Linderud. Disse er under realisasjon og punkter lenger ned 
på listen rykker da opp. Her står nå øverst Refstad Flerbrukshall (må stå der siden ikke er ferdig) samt 
kunstis/kunstgress ved ishallen i Lørenparken. Disse prosjektene sto på planen fro 2015 og rykker nå opp i prioritet. 
Denne listen «teller minst», men er allikevel viktig som input til BYM om prioriteringer som ønskes i bydelen. 
 
Flerbrukshall: 
Ikke noe nytt siden forrige møte.  
 
Apparatpark: 
HS har jobbet videre med dette siden forrige møte – både på inntekts- og kostnadssiden. Hatt møte med 
Selvaag/BetnomastHæhre samt vært i kontakt med flere leverandører. Har videre fått oversikt over mulige tilskudd 
som momskompensasjon og spillemidler. Vil være nødvendig at en mindre del av prosjektet må egenfinansieres og at 
man håper å få bidrag fra gruppene på dette – at disse kan ta opp dette i sine årlige møter og komme med innspill om 
sine mulige bidrag. 
Innspill fra SS i fotballgruppen om at man i neste hovedstyremøte bør ha en «bestilling» klar om hva som ønskes fra 
gruppene slik at dette kan bringes tilbake til gruppestyrene og gruppenes årlige møter. HS følger opp dette. 
 
Trimrom etc ishall: 
Jobbes med kostnadsoverslag ifølge JS, ref. over under orientering fra gruppene. Håper å ha kostnadsoverslag klart i 
løpet av uken og at man etter det vil se på mulighetene for mulig sponsing av materialer, egeninnsats og eventuelt 
bidrag fra hovedstyret etc. Spørsmål fra SS om ferdigstilt trimrom vil tillates benyttet for andre grupper om disse bidrar 
økonomisk. JS – ikke behandlet en dette i gruppestyret, men at han ser positivt på en slik løsning. SS ba også JS/styret i 
gruppen om å komme med anslag på behov økonomisk for å realisere prosjektet. Fotballgruppen er positive til å støtte 
prosjekter i idrettslaget som kan utvide tilbudet til alle medlemmene i klubben. Man har solid økonomi og det er 
ønskelig å benytte noe av midlene til slike prosjekter. 
 

Økonomi og eventuelt 

 
Spons 
HV – bilopprettingsfirma – mulighet for kick-back til Hasle-Løren. Gruppene tar det videre. 
 
Utvalg inntektsbortfall 
TF minnet om at gruppene skulle finne representant fra sin gruppe til dette møtet. Ingen meldt inn representant så 
langt. 
 
Rutine for å publisere alle styrereferater 
TF minnet om vedtatt rutine for publisering av styrereferater på hjemmesiden.Gruppene må komme i gang med 
publisering. 
 
Ishall 
Banemann røyket inne igjen. HS tar dette videre med driftsleder. 
 
Årsavslutning  
HS minnet om at gruppene snarest må komme i gang med årsavslutning, herunder fastsette dato for årlig møte. 
 

 


