Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
18-06-2018
Tilstede:
Forfall:

Sted:
Møteleder:
Referent:
Klubbhuset
Thomas Falch
Heidi Sønsthagen
Thomas Falch (TF), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERG), Viggo Anthonsen (VA), Anniken Bjørnø (AB),
Jørgen Salsten (JS), Magnus Færøy (MF) og Heidi Sønsthagen(HS)
Nils Tore Sagen Mosvold (NTSM), Helge Vedal (H) Rune Sjøhelle (RS), Svein Sletten (SS), Jo Sand
(JS) ), Lars Corneliussen (LC) og Rune Bruksås (RB)

Orientering fra gruppene
Fotball
Skal være styremøte førstkommende onsdag. Saker; ungdomsfotballen har for få spillere og må trekke et U14- eller
U15-lag samt endre på modellen for senior-fotballen. Camp i uke 26 og 33. Det som gjøres i ungdomsfotballen nå er ad
hoc for å løse situasjonen man er i. Når kullene blir større fremover vil situasjonen være en annen. Har vært i dialog
med Sindre Bjerknes om et ekstra-tilbud til jentene. Jobber videre med å undersøke dette nærmere. Lagenhet kjøpt
inn bortedrakter i gult. HS formidlet at bortedrakter til klubben skal være hvite, Adidas med DnB-logo etc. Ikke tillatt å
bruke disse innkjøpte bortedraktene i seriespill.
Ishockey Elite
Dugnad med ombygging av garderobe ferdig og har hatt inntektsbringende dugnad sammen med A-laget i fotball for
et borettslag.
Ishockey yngres
Påmeldt lag i alle årsklasser, men måtte i forrige uke trekke 2004-laget. Også 5-6 spillere fra 2006 som har meldt
overgang til annen klubb. Sommercamp gjennomføres i uke 33. Alle trenerkontrakter er i boks, men mangler endelig
signatur på et par. Har ikke brukt malen for trenerkontrakter som ble distribuert. Har fått ansvarlig for byggeprosjektet
i ishallen og skal nå sende søknad om at han er ok fra BYM/KID sin side. Styret minnet igjen om at alle formaliteter
rundt søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning etc må være på plass da dette er premisser for at
hovedstyret skal bidra økonomisk til prosjektet. JS bekreftet at styret i ishockey yngres er kjent med dette og at
byggestart ikke vil skje før alt dette er på plass og at styret har hatt møte med anleggskomitéen og daglig leder.
Innebandy
Representant ikke tilstede.
Håndball
Meldt på 13 lag til vinterens serie, også et 16-årslag selv om de eldste jentene er 15 år. Skal til Partille-cup i Gøteborg
som er verdens største håndball-cup. Har jobbet lenge med å få til kontrakt med sportslig leder. Har strandet da
vedkommende også er sportslig leder på dugnad i naboklubben. Prøver å finne en forelder som kanskje har
håndballfaglig bakgrunn.
Ski
Representant ikke tilstede.
Sykkel/triathlon
Representant ikke tilstede.
Seniorgruppen
Representant ikke tilstede.
Anlegg
Ikke noe nytt rundt flerbrukshall.
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Referat

Økonomi og eventuelt
Ikke gjennomgått grunnet mange frafall til dagens møte.

Møtereferat
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