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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

26-02-2019 Kontoret Viggo Anthonsen Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Viggo Anthonsen (VA), Svein Sletten (SS), Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen (HS) 

Forfall: Thomas Falch (TF), Anniken Bjørnø (AB), Nils Tore Sagen Mosvold (NTSM), Elin Ruhlin-Gjuvsland 
(ERG), Helge Vedal (H), Magnus Færøy (MF), Rune Bruksås (RB), Rune Sjøhelle (RS) og Lars 
Corneliussen (LC) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Kun representant fra Fotballgruppen og Seniorgruppa tilstede i møtet. 
 
Fotball 
Sportslig leder/A-lagstrener sluttet på svært kort varsel etter at han fikk et spennende tilbud i utlandet og man kom til 
enighet om en terminering av kontrakt og ansettelsesavtale. Juniortrener har trådt inn i hovedtrener- og laglederrollen 
for A-lag/rekrutt og tilbys kontrakt resten av sesongen. 
 
Seniorgruppa 
Hadde årlig møte 16. januar. Hadde siste gruppemøte 20. februar der Philippe Juell holdt foredrag. Har hatt flere 
interessante foredragsholdere siste året og bra oppmøte blant medlemmene med drøyt tyve medlemmer på hvert 
møte. 
 
Ski (skriftlig tilbakemelding) 
Gruppen har gjennomført årlig møte. Det er full aktivitet nå i skigruppa med trening, skiskole og skirenn. Fokus nå er å 
få ut skiskole og treningsavgift snarest. Håper å kunne arrangere klubbrenn / klubbmesterskap i mars. 
 
Sykkel/triathlon (skriftlig tilbakemelding) 
Lite å melde fra sykkel. Vi har hatt en gjeng på Tenerife, og har en ny gjeng på Malorca om noen uker. Så er det 
innetrening på Condis. Fungerer bra. 
 

Anlegg 

 
Utgikk i dette møtet. 
 

Økonomi og eventuelt 

 
Gjennomgang av årsregnskap/budsjett med overføringer og disposisjoner.  
 
AU innstiller på følgende: 

• Ferdigstillelse av styrkerom i ishallen – innstilling på tilskudd inntil kr 50.000 relatert til ferdigstillelse rundt det 
elektriske og branntekniske, samt kr 100.000 til innkjøp av utstyr til styrkerommet dersom søknad om gave fra 
stiftelser til samme formål ikke innvilges. 

• Apparatpark med kostpris inntil kr 700.000 med kr. 150.000 netto kostnad fra hovedstyret etter øvrige bidrag og 
offentlige tilskudd opprettholdes fra 2018 da oppstart er utsatt til 2019. 

• Overføring fotball senior kr 280.000m ishockey Elite kr 500.000 og ishockey damer Elite kr 50.000. 
 
Enstemmig vedtatt i hovedstyret. 
 
Årsmøte/valgkomité 
Årsmøte avholdes 28. mars kl 18. Valgkomité. Det er gruppelederne som samlet skal sørge for at det blir etablert et 
arbeidsutvalg. Svein Sletten tar på seg rollen som leder av valgkomitéen. 
 

 


