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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

22-01-2018 Klubbhuset Thomas Falch Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Thomas Falch (TF), Viggo Anthonsen (VA), Anniken Bjørnø (AB), 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), Rune Sjøhelle (RS) 
og Helge Vedal (HV), 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Valgkomitéen i full gang med sitt arbeid i forkant av det årlige møtet 13. februar. Utfordringer med banekapasitet 
grunnet at 11’er-banen ikke er spillbar. Leid bane på Ferd-stadiong i 3 uker og fortsetter på Valle ut påske. 
 
Ishockey Elite 
Sesongen går sin gang. Tapte på straffer mot Grüner. Tapte mot Ringerrike. Forventet, men allikevel ikke helt fornøyd 
med hvordan man avslutter kampene. Fått noen fra damelaget til å hjelpe til med match-gjennomføring og dette har 
fungert bra så langt. Mye «armer og bein» på gutta mht utstyr ettersom man ikke har materialforvalter. Tommy 
Karlsen blir mest sannsynlig med igjen neste år. 
 
Ishockey yngres 
Skøyteskolen startet opp igjen etter nyttår. Serien startet opp igjen for alle lag. NAF-cupen gikk bra for U15. 
Gjennomførte U18 damelandskamper. Hatt med to jenter på A-landslaget for damer og to jenter på U18-landslaget. 
Ungdomsseminar som JS deltatt på fra forbundets side. Fikk skryt fra forbundet for hvordan man driver. Er i minus 
med fem timer per uke. Har i år hatt to U18- og to U12-lag. Man må se på antall lag for neste sesong for å se hvordan 
kabalen kan gå opp. 
 
Innebandy 
Representant ikke tilstede. 
 
Håndball 
Representant ikke tilstede. Spørsmål fra AB angående kamera satt opp. Jan Rune Løvnæseth kan kontaktes for 
informasjon her.  
 
Ski/sykkel/triathlon 
Representant ikke tilstede. TF: Skikarusell-renn. 130 påmeldte barn til skiskolen. Fått stønad ti lkjøp av rulleski etc. 
 
Seniorgruppen 
Hadde årsmøte sist torsdag. Ingen endring i styret. 
 

Anlegg 

 
TF fått henvendelse fra kommunen mht hvorvidt vår klubb benytter gress-sletten oppe ved Årvollbanen. SS bekrefter 
at fotballgruppen ikke benytter denne. 
 
Invitasjon fra kretsen/forbundet til møte om anleggssituasjonen sendt til Elite og yngres – TF eller HS stiller i dette 
møtet sammen med eventuelt JS og MF. Viktig at alle representanter fra H-L er samstemte i dette møtet. 
 
Mail fra BYM om bekkeåpningen og ønske om plassering av spillflater som vi har meldt tilbake på i tråd med tidligere 
diskusjoner og vedtak. 
 
MF: Slark i dørene/vantene og lurer på om dette ikke er reparert. HS forhører seg med driftsleder. 
 
Flerbrukshall: 
Ikke noe nytt siden forrige møte.  
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Trimrom etc ishall: 
JS: Venter fortsatt på prisoverslag for materialer etc. 
 

Økonomi og eventuelt 

 
Medlemskontingenter – forslag til årsmøtet om å endre dagens praksis der senior-lag betaler kr 500 uavhengig av 
alder på spillerne. Hovedstyret innstiller til årsmøtet forslag om at alle aktive tom. 19 år skal betale kr 300 i 
medlemskontingent uavhengig av lagtilhørighet og aktive fra 20 år og eldre betaler kr 500. 
 
ISU/LAM-midler – Elite har bare én spiller i aktuell kategori og må minst ha 4. 
 
Utvalg inntektsbortfall 
TF minnet om at gruppene skulle finne representant fra sin gruppe til dette møtet. Fotballgruppen meldte inn Jan 
Rune Løvnæseth og ishockey yngres meldte inn Stian Langeli. 
 
Rutine for å publisere alle styrereferater – TF minnet om at dette må effektueres i alle grupper. Så langt bare 
fotballgruppen som har lagt ut møtereferat. 
 
Forespørsel om vimpler. HS formidlet at det i sin tid ble overtatt noen vimpler innkjøpt av Terje Nyhaug, innkjøpspris 
kr 35.000. HS får oversikt over antall vimpler. Hovedstyret vedtok å fordele vimplene til gruppene iht 
medlemsmassenes størrelse for videre distribusjon innad i respektive gruppe. Det ble gjort oppmerksom på at dette er 
dyre vimpler – ca kr 100-150 per stk i innkjøp, så de bør brukes til spesielle anledninger. 
 

 


