Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
27-08-2018
Tilstede:
Forfall:

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

Orientering fra gruppene
Fotball
EMS-cup i helgen med svært bra gjennomføring. Har etter sommeren måttet trekke G03-laget Sportslig utvalg fått
bestilling fra styret om å utrede både senior- og ungdomsfotballen.
Ishockey Elite
Fått tilbake materialforvalter som man ikke hadde forrige sesong, noe som vil bidra til bedre utstyrshåndtering for
laget enn man hadde i fjor. Bedre lag på papiret i år enn i fjor. To juniorer fra egen stall som er med i troppen. Er i
sluttfasen med forhandlinger rundt ny utstyrsleverandør – XXL/CCM.
Ishockey yngres
Trukket G04- og G05-lag, problemer på G06 og G07. Håper i det lengste å få beholde disse lagene. Foreldremøte
kommende torsdag. Må muligens trekke G03.Mistet 45 spillere siden sesongslutt og det er krise i avdelingen å miste så
mange. AU ønsker skriftlig evaluering av hva som har skjedd, tidslinje og hvordan vi kan sørge for at dette ikke skjer
igjen. JS tar dette tilbake til styret i ishockey yngres. Utstyrsavtale med XXL ikke oppe og går enda som planlagt, skal i
møte denne uken. JS oversender avtale til HS. Har fått opp reisverket på styrkerommet i ishallen.
Innebandy
Representant ikke tilstede. Skriftlig rapport:
Vi planlegger oppstart av innebandytrening en gang i uka etter høstferien (uke 41). Vi satser i år mer på et
aldersbestemt nivå, og vil ha vårt fokus på gutter 2010 og 2011 som var hovedtyngden av de vi fikk med på
innebandyskole i fjor. Dette er også her de mest engasjerte foreldrene hadde barn. I likhet med skigruppa ønsker vi
også et oppstartsmøte med foreldre, og tenker at dette kan være i uke 38. Vi tre i gruppestyret kommer sammen i uke
37 for å planlegge dette. Når det gjelder halltid, fungerte onsdag 17:00 til 18:00 bra for oss, så hvis dette er mulig også
i år ønsker vi oss det. På grunn av at vi ikke er så mange kan det være "bra nok" med at vi bare har området bak
"teppet" dersom det er kapasitetsbehov på hallen, men selvsagt ønsker vi oss hele hallen slik at vi har muligheten til å
"ekspandere" ved økning. Første "minirunde" arrangert av Oslo Bandykrets er i slutten av oktober og målsettingen er å
delta med ett eller to lag der. Når det gjelder økonomi legger vi oss på samme treningsavgift som i fjor: 990,- for en
sesong: (10 treninger før jul + 10 treninger etter jul). I fjor kjøpte vi inn utstyr (køller, baller + keeperutstyr) så dette er
noe vi slipper å kjøpe inn i år.
Håndball
Har vært på cup’er. Vært på Partille cup – verdens søtrste håndballturnering. Er i gang igjen med trening etter
sommeren. Satt opp postere om håndballskole og håper å starte opp neste uke. Serie starter i september.
Ski
Starter nå planlegging av vintersesongen og starter opp barmarkstrening.
Sykkel/triathlon
Representant ikke tilstede. Skriftlig rapport:



Fin sportslig aktivitet i vår/sommer, med deltakelse i flere tur- og master-ritt.
Barn- og Juniorsatsing har kommet godt i gang. Rune Bruksås leder barnegruppe 8-10 år, mens Raymond Helberg
og Kim Fredlund trener med juniorgruppa 11-14 år.
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Referat

Det arrangeres klubbmesterskap i klatring, tempo og fellesstart i uke 37.
Sykkelcross-sesongen er igang. Vi planlegger tradisjonen tro å arrangere Bjerkecross på Bjerkebanen i løpet av
høsten.
Lite aktivitet på økonomifronten. Barne- og juniorgruppa får klubbtøy, og det innkreves en treningsavgift for å
dekke dette.

Seniorgruppen
Representant ikke tilstede.
Anlegg
Ikke noe nytt rundt flerbrukshall.

Økonomi og eventuelt
Ønske om felles treninger på tvers av gruppene. Skigruppen er en litt liten kjerne til å få til en god treningsøkt med
bare sin gruppe. Om de fem G05-guttene fra fotballen i fjor blir med også i år er det lettere å få til noe uten
fellestrening med andre grupper. Men ønsker evt samtrening med andre grupper. RB skal ha dialog med skistyret og
trenerne nå snart om opplegget.
Ønske om fellespromotering. Gruppelederne tar dette videre seg imellom.

Møtereferat
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