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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

12-11-2019 Klubbhuset Viggo Anthonsen Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Viggo Anthonsen (VA), Anniken Bjørnø (AB), Elisabeth Katai-Knudsen (EKK), Klas Birkedal (KB), 
Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Ståle Hamnvik (SH), Harald Lohne (HL), Rune Bruksås (RB), Rune 
Sjøhelle (RS), Nina Østeby (NØ), Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen (HS) 

Forfall: Thomas Falch (TF), Magnus Færøy (MF) og Svein Sletten (SS) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Har nå ansatt sportslig leder som har gitt et veldig bra inntrykk så langt. Hun har vært tilstede på treninger med 
samtlige lagenheter allerede, hatt samtaler med trenere osv. Kommunikasjonsgruppe satt og begynt å jobbe med 
noen små saker. Sponsorgruppe etablert men ikke kommet ordentlig i gang enda. I forbindelse med sponsorgruppen 
har man også begynt å kartlegge utstyrsbehov, herunder kartlegge stiftelser der man kan søke støtte. Skal ha 
trenerforum neste uke der man blant annet skal diskutere hvor man vil med fotballen, hvilket betyr å kartlegge hvor vi 
er i dag og legge strategien for hvor vi vil. Har fått en del spillere med på kretsuttak (4 fra 2007 og 1 fra 2006). A-laget 
rykket ned til 5. divisjon. Har hatt flere lag i finalen i OBOS-cup. J06 har blitt kretsmester i 7’er.  
Fotballgruppen har vedtatt at man går over fra Spond til Rubic. Lagleder J2010 og J2011 inviteres til å bidra med å 
kartlegge forskjeller Spond/Rubic for å utfordre Rubic på hva de må jobbe med for å tilfredsstille vårt behov. 
Kunnskapen vi får om dette må formidles til alle gruppene. 
 
Ishockey yngres 
Er nå fullt i gang med sesongen. Lagene har spilt en del kamper. Utfordring for U21 der man denne sesongen har 
mistet tilbud om å spille i U21-ligaen. Spiller nå i 2. divisjon senior og gjør det veldig bra der; ligger nå på 2. plass. 80 
deltakere på skøyteskolen hittil. HL3 er i gang med å bygge ferdig bodene. Det trengs noe penger til materiale og 
ishockeystyret har bevilget dette. Prøver å rekruttere jenter til ishockey og skal som tidligere år ha en Jentedag. Må 
prøve å få til et jentetilbud for erfaringsmessig faller de fra etter skøyteskolen.  
Alle skolene på tvers av idrettslaget bør snakke sammen. Skøyteskolen ble flyttet til tirsdager denne sesongen og er 
ikke flyttet tilbake til torsdager, ref forrige styremøtes diskusjon, da informasjon om skolen og tidspunkter allerede var 
gått ut til publikum. Vurdere å gå tilbake til torsdag neste sesong. 
 
Ishockey Elite 
Representant ikke tilstede. 
 
Håndball 
Arrangerte Håndballens dag i slutten av oktober. Alle lagene fikk presentert seg. Litt lite foreldre i hallen den dagen 
men et vellykket arrangement. Meldt på ett lag til J12 (2007). De fleste jentene har også blitt værende på J16 selv om 
man var redd for frafall i forbindelse med at de har begynt på videregående skole i høst. Det nye laget J18 er veldig 
fornøyd med å ha kommet til klubben vår. Har jobbet med å få inn bidragsytere til arbeid i gruppen og har nå fått in 12 
personer så alle lagenheter er representert. Innførte i årlig møte regel om kr 1.000 i rabatt for treningsavgift (slik 
fotballgruppen har praktisert det i flere år) dersom minst én voksen person fra lagenheten deltar i arbeid for gruppen. 
 
Innebandy 
Representant ikke tilstede. 
 
Ski  
2009-2011 trente på sletta i den første snøen som kom i går. Er ellers i gang med barmarkstrening. Arrangerer 
familietur til Trysil med 70 deltakende neste helg. Venter på snøen for å komme i gang med skiskolen. 
 
Sykkel/triathlon  
Arrangerte Bjerkekross i oktober med stor suksess. Juniorene har prøvd klubbhuset for inne-trening. Seniorene trener 
spinning på Condis. 
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Seniorgruppa 
Kristian Martinsen hadde foredrag på oktobermøtet. I neste møte skal kultursjefen i Groruddalen holde foredrag. 
Ellers ikke så mye som skjer. 
 

Anlegg 

 
Lørenhallen – har hatt forhåndskonferanse hos PBE da vi har mottatt brev om at hallen står ulovlig og at forholdet må 
rettes. Det meste av dokumenter finnes under Saksinnsyn/ Planinnsyn på Spireaveien 3 hos PBC. Et ansvarlig foretak 
(rådgivende selskap, arkitektkontor e.l) må stå for en eventuell søknad. Herunder må naboer gi skriftlig ubetinget 
samtykke ifht Plan- og bygningslovens §29.4 om lys, luft og avstand, dersom ikke samtykke => ellers søke dispensasjon. 
Enstemmig vedtatt at veien videre er å avvente lengst mulig før vi foretar oss noe. Avvente purring på handling fra vår 
side før vi ber om utsettelse via saksbehandler Julie Lykke Liberg. Ber om utsettelse grunnet kapasitet i idrettslaget 
(dugnadsdrevet) og at det er hensiktsmessig å få vedtak i plassering av flerbrukshall før vi søker. Vurderer hva som er 
riktig steg videre etter dette på et senere tidspunkt. 
 

Økonomi og eventuelt 

 
AU jobber med et arbeidsdokument for valgkomitéen som vil bli distribuert til gruppelederne som utgjør valgkomitéen 
som ledes av leder for fotballgruppen. 
 
AU har gjennomgått arbeidsdokumentet for klubbhåndbok og fordelt ansvarsområder. 
 
HS formidlet at Sigurd Rosted er solgt fra Gent til Brøndby og vi får rundt EUR 10k på nyåret. 
 
HS formidlet at årlige møter for gruppene må avholdes første halvdel av februar eller i slutten av januar som tidligere 
år. Gruppeledere oppfordres allerede nå til å sette av dato for respektive gruppes årlige møte. 
 
Julebord – invitasjon sendt ut til gruppestyrene, ansatte og æresmedlemmer og gruppeledere oppfordret til å 
videresende til øvrige ressurspersoner i gruppene. Foreløpig ikke så mange som har meldt tilbake at de kan komme og 
vi håper på at flere påmeldinger kommer innen fristen. 
 

 


