Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
17-09-2019
Tilstede:

Forfall:

Sted:
Møteleder:
Referent:
Klubbhuset
Thomas Falch
Heidi Sønsthagen
Thomas Falch (TF), Viggo Anthonsen (VA), Elisabeth Katai-Knudsen (EKK), Klas Birkedal (KB), Elin
Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Harald Lohne (HL), Ståle Hamnvik (SH) – kom litt senere inn i møtet,
Rune Bruksås (RB), Stian Langeli (SL), Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen (HS)
Svein Sletten (SS), Anniken Bjørnø (AB) og Rune Sjøhelle (RS)

Orientering fra gruppene
Fotball
29 søkere til sportslig leder-stilling. Innstilt kandidat til 100% stilling. Forhåpentligvis oppstart 1. oktober 2019.
Fotballens dag på lørdag; fotballmerke, A-lagskamp etc. Får besøk av Ada og Andrine Hegerberg første helg i oktober.
Skal dele ut baller og poster til alle barna. Dannet undergruppe som skal drive med kommunikasjon. Har et ønske om å
lage en film om Hasle-Løren fotball som kan brukes mot eksterne aktører. Ønsker ekstra satsning mot jenter. Per nå
kun to spillere fra egen stall på senior-lag både på herre- og kvinnesiden. Skal ha strategidag for alle trenere, lagledere
etc senere i høst. Skal ha nyttårscup som i fjor. Har fotballskole sesong, akademi tre ganger i uken, har hatt camp i
egen regi i uke 26 og Liverpool camp 3 dager i uke 33 + siste to dager i egen regi.
Ishockey yngres
Nytt styre kom i gang i april. Sendte ut informasjon til hele gruppen i juni om arbeidet man har tenkt å utføre i 2020.
Jan Asplund + fire trenere og en lagleder sitter i sportslig utvalg. Camp i uke 26. I månedsskiftet juli/august ble det
konstatert forhold i ishallen som gjorde at ishallen ble umiddelbart stengt og camp i uke 33 ble avlyst. Bra gjennomført
reparasjonsarbeid og legging av ny is av banemannskap og BYM. Alle lagenheter har nå trener bortsett fra U18. Ny
sportslig leder ansatt. Ny dommeransvarlig på plass. Aksel Guerra blir bidragsyter for styret. Ønsket inn som
styremedlem, men kan ikke formelt velges inn før årsmøtet. Ser gjennom bekledning for å få mer lik bekledning for
spillerne. Ernst Falck fra Stavanger invitert for å bidra til nytt format for skøyteskolen. Går ut bredt og annonserer på
facebook, sette opp bannere. Valgt å flytte skolen til tirsdag. Kan bli utfordringer rundt dette da det gjennom flere år
er etablert skiskole på tirsdager. HL går tilbake til gruppen og sjekker om det er mulig å benytte torsdag allikevel.
Styrkerommet er ferdigstilt. Mangler kun noen panelovner. HL3 har påbegynt arbeid med flere boder. Jobber også
med et SFO-tilbud to dager i uken. Hatt oppstartsmøte lagledere og trenermøte samt møte med alle dommerne. Hatt
jevnlige styremøter. Hatt møte med Elite for mulig samhandling.
Ishockey Elite
Per i dag 22 spillere, men ønsker å forsterke stallen litt til. Vant første kamp på lørdag mot Comet. Ny trener på plass.
Hentet opp fem spillere fra junior-avdelingen. Bredde og Elite jobber felles mot ny utstyrsavtale – går tilbake til
Torshov Sport. Prøver å inkludere de yngste lagenhetene som maskoter på hjemmekamper.
Håndball
Representant ikke tilstede. Kort oppsummering fra ERG: Serien er i gang. Lag fra 2001-2011, samt håndballskole. Noen
utfordringer å ta tak i. Litt på trenersiden og overgang til ungdom hvor en del erfaringsmessig slutter. Håndballens dag
i oktober. Litt usikkert hvorfor hospiteringsordning mellom eksempelvis 2001/2002-laget og 2003/32004-laget ikke er
kommet i stand. TF; viktig at gruppen får på plass rammer rundt hvordan hospitering skal fungere i gruppen.
Innebandy
Representant ikke tilstede.
Ski
Starter opp etter høstferien med barmarkstrening. Jobber med å få på plass ungdomstrenere. Junior-løpere fra Kjelsås
på trenersiden samt muligens én fra klubben. Planlegger samarbeid med Årvoll på 2007-kullet. Familietur til Trysil i
slutten av november. Fokusområder; bruke ungdomstrenere som man synes funker bra, samt å sponse litt på ski-tøyet
til barn for å få flest mulig i Hasle-Løren-skidresser. Fikk sponset rulleski fra OBOS og holder på med innkjøp av dette.
Hatt klubbavtale med GMax. Ta i bruk lagerrom i kjelleren.
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Referat

Sykkel/triathlon
Representant ikke til stede.
Seniorgruppa
Hadde styremøte sist uke og diskuterte vinterens foredragsholdere. Dugnadsgjengen er i gang igjen på mandager.
Samling 60+ med foredragsholder. Noen få som har problemer med å få betalt medlemskontingenten.
Anlegg
Kommet forslag om investering i lysanlegg i Løren ishall med kostnadsfordeling 1/3 for hhv hovedstyret, ishockey
yngres og ishockey Elite. Kostnadsanslag ca kr 40.000. Vedtatt i hovedstyret. HS tar det videre til KID og BYM.
Økonomi og eventuelt
Møte på overtid og ikke tid til å gjennomgå detaljer. HS delte ut oversikt over status resultat og likvide
midler/egenkapital for alle gruppen. Noen røde tall og representantene ble bedt om å ta dette tilbake til respektive
gruppe-styrer.

Møtereferat
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