Årlig møte Hasle Løren, Fotball
yngres avdeling
vi tilbyr idrettsglede

Dato:
2018-03-28

Sted:
klubbhuset

Møteleder:
Svein Sletten

Referent:
Andreas Brekke

Tilstede:

Heidi Ates G01, Kim Rønningstad sportslig leder, Svein Sletten Styret/G01, Andreas
Brekke Styret/G04, Even Ambjørnrud J07, Gitle Solstad Brekke A-laget, Matias Ervig
Ledezma A-laget, Jørgen Bryn Myhre A-laget, Anniken Bjørnø Styret/J08, Viggo
Anthonsen G08, Jan Rune Løvnæseth G07

Forfall:
Forkortelser:

Sak

Ansvar
Årlig møte

1.

Styreleder Svein Sletten åpnet møtet.
Innkallingen og agendaen ble godkjent.
En representant fra A-laget spurte om muligheten for å fremme
forslag. Det ble presisert at dette bare kan gjøres i forkant av møtet.

2.

Ordstyrer og referent.
- Svein Sletten ble valgt til ordstyrer
- Andreas Brekke ble valgt til referent
Mesteparten av informasjonen ligger i presentasjonen som følger
dette referatet

3.

Gjennomgang av regnskap. Var budsjettert med et lite underskudd,
men endte med et overskudd på 170’ i yngres. Omtrent det samme i
fjor. God styring på senior, så et overskudd på 30’ - mindre
overføring fra Yngres enn i 2016. Vil gjerne at fotball skal være
selvgående, sånn at vi har en bærekraftig modell når plasthallen
(1,2 mill i inntekter) blir borte. A-laget: Kims visjon at HL skal være et
topp 5-lag i 3. divisjon om 1005 dager. Blir kjempeforskjell på
kostnadsbildet om det blir opprykk til 3. divisjon. Svein sier at vi
jobber med inntektssiden, og at vi har noe historie fra 2.
divisjonssatsing som gjorde oss teknisk konkurs. (For eksempel å
ikke ha treningsavgift for senior). Viser frem splitt på ulike
avdelinger.

4.

Noen tall fra årsberetningen ble gjennomgått, for eksempel en
økning i medlemsmassen på 1,2%. Ellers finnes årsberetningen på
hjemmesiden.

5.

Årshjulet ble presentert, men bare med layout og funksjonalitet –
ligger under fanen styrereferater, men det skal gjennomføres en
prosess hvor alle inviteres til å bidra i løpet av våren for å få på
plass alle elementer som bør være med.
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6.

Sportslig leder rapporterte om aktivitet om sportslig aktiviteter for
året 2017. Damelaget har hatt sin første sesong og eldste jentekull
(J04) begynner å nærme seg «voksen» alder. Begynner å få en
sammenhengende tråd både på dame- og herresiden. I tillegg til lag
med treninger og kamper har det vært vekst både når det gjelder
Telenor Xtra og Camper.

7.

Andreas rapporterte om EAT MOVE SLEEP. Hasle-Løren IL Fotball
har blitt EAT MOVE SLEEP-ambassadør for tredje år på rad (etter to
år før det som BENDIT-ambassadør). Det betyr at vi skal arrangere
EMS-cup i august, men også at vi skal bli flinke til å fokusere på
sunt kosthold, aktivitet (også utenfor fotballtrening og utover
fotballspillere), og søvn hele året. Har du forslag til aktiviteter eller
konkurranser, er du hjertelig velkommen til å komme med innspill.

8.

Valg av fotballstyre og områdeansvarlige. Alle de nominerte fra
valgkomiteen ble valgt til posisjoner. Vi mangler å fylle to roller, (én
ansvarlig til fotballskolen i tillegg til Viggo og én til å gjennomføre
arrangementer i samarbeid mellom Senior og Yngres). Det ble
besluttet å ta inn to vararepresentanter i Styret og at vi ved å fordele
roller i styret får dekket alt som skal dekkes.

9.

Treningsavgift
Styret foreslo å holde treningsavgiften for 2017 på samme nivå som
fjoråret, ref vedlegg. Den eneste endringen vil være at seniorgruppa
også får 50% (og ikke bare 30%) rabatt på tøy.

10.

Det ble informert om klubbdommerordningen.

11.

Det ble informert om webløsningen og at det skal gjennomføres
opplæring av web-ansvarlige i de ulike årskullene.

12.

Det var ingen innkomne forslag.

Møtereferat
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