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

Orientering fra gruppene
Fotball
Sesongen er nå på hell. Klarte å beholde plassen i 4. divisjon. Mye aktivitet i barnefotballen og store kull. Flere av
lagene har vært maskoter på landskamper og i cupfinalen. Har opprettet en egen arbeidsgruppe som jobber med
jentefotballen. Tiltak allerede satt i gang rundt dette er hettegensere og nyttårscup. Styret besluttet å sponse
innkjøpet av jente-genserne. Ønsker flere inn i Hasle-Løren og jobber med promo-video. Sportslig utvalg har vært i
arbeid med modell rundt seniorfotballen. Krymper fra 3 til 2 seniorlag og krymper troppen ned til 25 spillere. Neste år
har man også juniorlag. Årgangene 2005 og 2006 er små årsklasser og man ser på hvordan dette kan løses. Ser også på
nivåinndelt påmelding for barnefotballen. Fotballskolen har nå nådd et deltakernivå der man trenger en ansatt-ressurs
for gjennomføring. Vedtatt dugnad med juletresalg. Organiserer seg nå litt annerledes i styret med spesifikke roller
tildelt styrerepresentantene. Marianne i styret er opptatt av branding og skal jobbe med det. Andreas er fortsatt
arrangementsansvarlig.
Ishockey Elite
1/3-del inn i sesongen. Har spilt 10 kamper med varierende resultater. Ligger på 4. plass nå. Sliter litt defensivt
sportslig og har hentet inn ny spiller sist fredag. Utstyrsavtalen med XXL – ikke helt fornøyd foreløpig. Håper det
forbedrer seg. Arrangementsansvarlig sliter med å få tak i folk i sekretariatet under kamper. Har forbedringspotensiale
mht samarbeid med ishockey yngres rundt dette. Porten til ismaskinen – fortsatt problemer med denne. Meldes til
driftsleder. Det er heller ikke skrapet godt nok rundt kantene og kampene har blitt forsinket fordi banemann må gå
rundt og hakke løs kantene. Færøy og Thinn intervjuet i magasinet Hockey.
Ishockey yngres
Skøyteskolen satt i gang. Vært ute på Lille-Tøyen med flyveblader for å prøve å rekruttere. Litt over 100 deltakere pt.
Serien begynt for U18, U21 og damer. Serien starter for 06/07. Fått forespørsel om sommer-is fra kretsen.
Innebandy
Representant ikke tilstede. Er i startfasen med ny sesong innebandyskole.
Innebandy senior – er i gang med sesongen og har spilt to kamper.
Håndball
Sesongen er i gang. Har måttet trekke to lag på årgangene 2007 og 2005, men har fortsatt ett lag på hvert av disse
årstrinnene. Har fått en ny trener på den eldste lagenheten og er veldig fornøyd med det. Har fått satt igang
håndballskole etter en litt treg start siden Refstad skole er stengt, men er nå 20 deltakere. Har dessverre fått frafall i
styret. Er i gang med elektronisk kamprapportering som har bydd på litt utfordringer i startfasen.
Ski
Er i gang med barmarkstrening og rulleskitrening. Treninger mandag, tirsdag og onsdag. Har kun påmelding på de
yngste som skal gå på skiskole. Har fått ansatt en ungdomstrener for 2005-07. Usikker på om man klarer å holde på de
eldste årgangene. Trening på tvers med enkelt-årganger i fotballen for å se om man klarer å beholde de eldste. Inngått
utstyrsavtale med G-Max om kjøp av diverse utstyr. Har fortsatt kolleksjon hos annen leverandør. Ønsker å sette opp
grasrottrenerkurs. Skal ha familiesamling i Trysil. Rundt 16-18 barn med foreldre og søsken påmeldt.
Kapasitetsproblemer på Linderudkollen. Kjelsås og Årvoll er prioriterte brukere av dette anlegget fordi de har investert
i anlegget og kjører dugnad på kunstsnø og dette setter begrensning for våre skiskole-deltagere. Mht «Den grønne
ringen» - innspill at man kan se på potensielle arealer egnet for ski.
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Referat

Sykkel/triathlon
Bjerkecross, Hasle-Lørens årlige sykkelcross-arrangement på Bjerkebanen avviklet med nesten 100 voksne og to barneritt med totalt 57 deltakere. God dugnadsånd på dette arrangementet. Sesongen er over for landeveissyklistene.
Første året med barnegruppe; to grupper. På økonomisiden bør det skaffes noen sponsorer så man kommer over på
plussiden i resultatregnskapet. Har også hatt klubbmesterskapsfestival; klatring, temporitt og fellesstart. Hadde i år
også en fellesstart for de minste. Har hatt med deltaker, Atle Thoresen, i VM for masters som er amatør-VM, som ble
beste norske og nest beste nordiske deltaker.
Seniorgruppen
Teitur Thordarson skulle ha vært på møte i høst, men kunne ikke og Tom Corneliussen holdt innlegg om veteranhockey istedenfor. Teitur kommer på neste møte.
Tidligere idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner har også holdt foredrag på medlemsmøte; «mellom barken og veden».
Godt oppmøte på møtene. Dugnadsgjengen jobber med diverse forefallende hver mandag.
Anlegg
Ikke noe nytt på flerbrukshall.
Nytt ang. apparatparken er at bruksrettsavtale er rett rundt hjørnet. Bruksrettsavtale må formaliseres for å kunne søke
spillemidler. Realistisk med oppstart og ferdigstillelse av apparatparken våren 2019.

Økonomi og eventuelt
Gruppene kan forberede årlige møter allerede nå. Alle grupper må ha avholdt sine årlige møter innen midten av
februar 2019.
Parkeringsforholdene på idrettsanlegget – ekstremt mange biler og kaotiske forhold. BYM jobber med løsning på
problemet og det vil mest sannsynlig bli en form for avgiftsbelagt parkering.
Medlemskontingent – ordning med betaling over eksempelvis Vipps istedenfor å motta faktura per e-post. HS har
undersøkt alternativer tidligere og pt finnes det ikke gode alternative løsninger. Følger opp videre mht dette mot
regnskapsfører.
Vipps for sykkelgruppa. HS forsøkt å etablere dette tidligere, men var feil i systemet. Forsøker å effektuere på ny nå.
Ishockey yngres – arbeidsutvalget ba i forrige hovedstyremøte om en evaluering av frafallet som har vært i avdelingen.
Tilsvaret som er mottatt er på ingen måte tillitsvekkende ifølge AU som vil diskutere videre prosess rundt dette i sitt
neste møte. JS mottatt mail fra kretsen med invitasjon til møte. JS bedt om å sende e-post med invitasjon videre til TF.
Forslag om julebord fredag 7. desember. HS sender ut invitasjon til gruppestyrene om dette.

Møtereferat
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