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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

29-04-2019 Klubbhuset Viggo Anthonsen Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Viggo Anthonsen (VA), Elisabeth Katai-Knudsen (EKK), Klas Birkedal (KB), Ståle Hamnvik (SH), 
Anette Skott (AS), Magnus Færøy (MF), Rune Bruksås (RB), Rune Sjøhelle (RS), Marianne 
Thobiassen (MT) og Heidi Sønsthagen (HS) 

Forfall: Thomas Falch (TF), Anniken Bjørnø (AB), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Svein Sletten (SS) og Jo 
Sand (JS) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Presentasjon av alle gruppenes representanter. 
 
Fotball 
Holder på med ansettelsesprosess ny sportslig leder etter at tidligere sportslig leder sluttet i vinter. Jobber med 
stillingsinstruks og planlegger å ansette ny sportslig leder etter sommeren. Jobber med årets cup i august og eventuell 
sponsor i den forbindelse. Diskusjoner rundt strategiske målsettinger rundt fotballen der også ekstern ressurs vil 
inviteres i prosess. Fotballskolen starter i morgen med 200+ deltakere. 2 camp’er til sommeren, der deler av den ene 
camp’en blir Liverppol fotballskole i uke 33. Fotballens dag 11. mai. Merkedag. 
 
Ishockey 
I startgropen for det nye styret. Jobbes en del nå med å finne ny sportslig leder. Møte i morgen og håper å lande 
avtalen der. Sommer-is i år og man skal ha diverse arrangementer der man håper å tjene penger til gruppen. Jobber 
også med AKS ishockey-løsning. 
 
Ishockey Elite 
Utenfor sesong. Over på sommertrening tre ganger i uken + egentrening. Jobber med å finne ny trener, men ikke tatt 
noen avgjørelse. Blitt kontaktet av VIF for mulig samarbeid. Kan ikke lenger samarbeide med Lørenskog da man er i 
samme liga. VIF har tidligere hatt med Grüner som nå har rykket opp. I dialog med T Sport og XXL om utstyrsavtale 
kommende sesong. 
 
Håndball 
Veldig ferskt styre. Sesongen på hell med unntak av cuper utover våren/sommeren. Frist påmelding av lag i morgen. 
Utfordring med at man mangler trener på flere lagenheter. Håper veldig på samarbeid på tvers av gruppene. 
 
Innebandy 
Representant ikke tilstede. 
 
Ski  
Off-season. Hatt klubbmesterskap og avslutningsrenn siden siste møte. Stille nå frem til oppstart igjen etter høstferien. 
Mulig det blir noe aktivitet rundt rulleski gjennom sommeren. Ettårs utstyrsavtale med G-Max. Ønsker dialog på tvers 
av gruppene mht utstyrsavtaler. 
 
Sykkel/triathlon  
Er i oppstart av sesong. Møte i morgen om hva ambisjonene fremover skal være. Er også i oppstart på ungdomssykling. 
 
Seniorgruppa 
Representant ikke tilstede. 
 

Anlegg 

 
Klubbhuset – viktigheten av et kultur-lokale. 
 
Apparatpark 
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Økonomi og eventuelt 

 
Økonomi – generelt god økonomi i klubben. Spørsmål fra HS om hvor grundig gruppene går gjennom regnskapene. 
 
Ønsker felles lagringsområde for dokumenter. Klubbhåndbok vil også avhjelpe mht maler. 
 
Forslag fra RS: Facebook-gruppe for hovedstyret. 
Kommunikasjon generelt – hvor ønsker klubben å være synlig; hvilke plattformer skal benyttes. 
--Hjemmeside 
--Facebook 
--Twitter 
--Rubic 
Skal klubben få noen dedikert til å jobbe med kommunikasjon? 
 
Hvordan jobbe politisk for å nå klubbens mål; 
--bydel 
--idrettskrets 
--særforbund 
 
Anleggsutvikling. 
 
Klubbutvikling 
--klubbhåndbok 
--samarbeid på tvers av gruppene 
--skoler 

 
RB: Klubbhåndboken – ha noen saker å jobbe med. Opptatt av dette med koordinering. Samkjøring av de ulike skolene. 
Alderstrinn, fakturering, medlemsregister etc hvordan gjøre dette likt. Hockey og fotball – i år – er 2011 første 
lagenhet – likt i alle gruppene mht når barna går fra å være deltakere på skole til ordinære medlemmer på lagenhet/i 
gruppe. 
 
Damelaget – beregningsgrunnlag for overføring kontra A-lagene. Utsettes til juni da regnskapstall for siste sesong ikke 
er klare. 
 

 


