Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag
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Orientering fra gruppene
Fotball
Eldste årskullet på fotballskolen hadde oppstart forrige uke, mens fotballskolen starter for fullt tirsdag 24. april.
A-laget har fått en god start på sesongen med to seiere og én uavgjort. Har fortsatt diskusjoner om hvordan
ungdomsfotballen best kan gjennomføres. Må fortsette å jobbe med modell om hvordan man best slår sammen årskull
for å kunne beholde alle spillerne på de ulike årskullene. Har hatt en litt løs organisering av styret de siste årene, men
har nå besluttet å øke styret med ett medlem og er syv inklusiv vara hvor hver enkelt har fått dedikerte
arbeidsområder der de skal være pådrivere til gjennomføring.
Ishockey Elite
Hatt pause sportslig, men holdt på å pusse opp garderoben og oppholdsrom samt vaskerom. Begynt barmark i dag.
Trener Juell tar et år til. I samtaler angående hjelpe-trener. Tommy Karlsen kommer tilbake som materialforvalter. Ser
ut til å beholde de fleste spillerne. Ingen avgang per nå.
Ishockey yngres
Sesongen over. 04-kullet på cup i Riga i helgen. Tok sølv i denne store turneringen. Årskullet ønsker samarbeid med
Grüner. Styret ønsker å bygge egen klubbidentitet og ønsker ikke samarbeid. Kommende sesong har man lag i alle
aldersbestemte klasser fra U7 til U20, med mindre 04-og 05-kullet forsvinner. Fått to utmeldinger i dag og det antas at
det kommer flere i løpet av kort tid. Jobber med neste sesong og trenere.
Innebandy
Vært et lærerikt år på innebandyskolen. Vært litt mye arbeid å organisere for én person. Har stabilisert seg på 10
spillere født i 2010. Deltatt på to miniturneringer. Gikk ut bredt og hatt både gutter og jenter i alders-spenn fem til tolv
år. Fått utvidet styret til tre personer.
Håndball
Sesongen er over. Klarer å beholde jentene selv om de nå går inn i ungdomsårene. Veldig bra ifht andre klubber rundt
oss som har mistet spillere. Skal på en del cup’er, deriblant verdens største håndballcup i Partille. Har jobbet med å
ansette sportslig leder men vanskelig å komme helt i mål med avtalen med valgt person.
Ski
Etablert eget styre. Akkurat avsluttet skiskolen med skirenn i Linderudkollen. Fikk kåret fem klubbmestere på ski. Hatt
en veldig bra sesong.
Sykkel/triathlon
Kommer rett fra generalforsamling i Styrkeprøven AS. Snudd resultatet fra minus 1 mill i fjor til pluss 1,5 mill i år.
Egenkapital på 1,7 mill per 2017. Er i gang med sesongen og ritt hver helg fremover. Er i gang med treninger. Foregår
slik at de mest toneangivende tar initiativ til treninger, men prøver å ha fast på torsdager. Er i gang med to
barnegrupper.
Seniorgruppen
Har hatt to månedsmøter etter årsmøtet. Hatt foredrag fra Innsamlingstilsynet og fra prosjektleder i Selvaag. Vært på
møte på Ekeberg; sterk nok, sprek nok til det du vil hele livet.
Anlegg
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Referat

Økonomi og eventuelt
Det ble nevnt at man burde få til en fellesplakat med markedsføring av skolene våre.
RB luftet ønske om bruk av kunstgressbanen sen høst til barmarkstrening for skigruppen og det antas at dette kan
løses kapasitetsmessig. Bred enighet i hovedstyret om at man bør få til et samarbeid om type core-trening på tvers av
gruppene på sikt.
AU har mottatt innspill fra RS om å redusere hyppigheten av møter. HS har informasjon fra Årvoll der de har AU-møter
månedlig og styremøter annenhver måned. AU innstiller på en slik hyppighet. Møtene bør også være mer spisset på
saker, taletid etc. Enstemmig vedtatt å ha hovedstyremøter cirka annenhver måned og heller innkalle til særskilt møte ad hoc etter
behov.
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