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Arsmøte 2016
Hasle-løren Idrettslag

Dato: I Sted: I Møteleder: I Referent: I Tilstede:
17. mars 2016 I Klubbhuset I Jan Rune Løvnæseth I Diana Schart I 60 personer

Saksnr Sak

I

Styreleder Heidi Sønsthagen ønsket alle velkommen

1 Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmeberettigede medlemmer.

Godkjent

2 Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
Møteleder: Jan Rune Løvnæseth (JRL)
Referent: Diana Schart
For protokollsignatur: Svein Sletten og Helge Vedal

Godkjent

3 Behandle årsberetning 2015 - Regnskap 2015

Alle gruppenes årsberetninger er lagt ut på nettsiden.

Årsberetning for idrettslaget i tillegg distribuert i årsmøtet.

JRLpresenterte medlemsprognose og høydepunkter fra 2015, ny daglig leder ble presentert, samt
informasjon fra anleggskomiteen.

Årsberetningen godkjennes enstemmig.

Styreleder gjennomgikk regnskapet for 2015. Et godt økonomisk år for Hasle-Laren. Yngres avdelinger gjør
det bra. Fotball senior har et marginalt overforbruk ifht budsjett, mens ishockey senior har en anslått
budsjettsprekk på ca 60% - ca kr 270.000. utover overføringer godkjent på forrige årsmøtet. Grasrotandel og
overskudd fra sponsoravtale med Brødfabrikken dedikeres anleggsfond.

Regnskapet godkjennes enstemmig.

4 Vedta budsjett for 2016

Budsjettert underskudd på kr 145.312 for idrettslaget som helhet. Aktivitetene budsjetterer vanligvis med
null-budsjett, men fotball yngres, ishockey yngres og håndball har budsjettert med underskudd da det er
rom for å ta av tidligere oppsparte midler. Hovedstyret budsjetterer med et overskudd på kr 50 773. I

Benkeforslag fra styret i ishockey senior om at Ishockey Senior ønsker en budsjettendring der overføringer
fra hovedstyret endres fra maks kr 500 000 til maks kr 600 000.

Det ble presisert fra styret at en slik endring medfører at årsmøtet i så fall går inn for at budsjettet
godkjennes med et underskudd i hovedstyret som i realiteten betyr at hovedstyret i prinsippet må bruke fra
egenkapital eller vi må låne likvide midler fra yngres avdelinger. Dette vil i sin tur kunne medføre at yrgres

avdelingers planlagte bruk av egne midler ikke kan realiseres.

Grunnet uforutsett mange fremmøtte til årsmøtet og at det ville ta svært lang tid å gjennomgå
medlemslisten mht. stemmeberettigelse, ble det vedtatt å gjøre avstemming skriftlig og at daglig leder skulle

gjennomgå status i etterkant av møtet.
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Resultat:
Anslagsvis 1/3-del av de fremmøtte var ikke stemmeberettigede; 3 ansatte og øvrige har enten ikke vært
medlemmer i minst en måned før årsmøtet eller har ikke betalt medlemskontingent for 2015.

Etter opptelling av gyldige stemmer godkjennes endringsforslaget for budsjett 2016 med marginalt flertall.

5 I Vedta medlemskontingent 2017 og treningsavgifter (basert på forslag fra gruppenes årsmøter)
Eneste forslag til endring er for Ishockey Senior A-lag, kr 300 (fra kr 500) da A-laget skilles ut i eget idrettslag.
Øvrige senior-lag i ishockey vil inngå i ishockey bredde og har fortsatt kr 500 i medlemskontingent som alle
øvrige senior-utøvere i idrettslaget.

Fastsettelse av treningsavgifter er delegert til gruppenes årsmøter.

Godkjennes enstemmig.

6 I Behandle idrettslagets organisasjonsplan

a) Ønske om at «fotball senior» inngår i gruppen «fotball yngres», og at navnet endres til «Fotball».
Dette for å få en helhetlig linje i fotballgruppen; felles styre og forsterke samarbeidet begge veier
samt den sportslige planen. Økonomisk skal fortsatt fotball senior være en separat økonomisk
enhet (med overføringer fra hovedstyre for A-lag) som tidligere.

b) Ishockey Senior er pålagt å skilles ut som egen enhet etter krav fra Norges Ishockeyforbund. Dette
innebærer også at idrettslaget vil gå fra å være et all-idrettslag til et allianseidrettslag.
Det er utarbeidet en partnerklubbavtale mellom Hasle-Løren Ishockey Elite og Hasle-Løren
Idrettslag (allianseidrettslaget) som klart definerer ansvar og forpliktelser begge veier.
Stiftelsesmøtet vil formelt sett vedta styre og de øvrige lovpålagte oppgavene, AU vil være
representert i dette møtet og vil ha en styrerepresentant i det nyopprettede idrettslaget.

Endringer i idrettslages organisasjonsplan enstemmig vedtatt, både punkt a) og b).

7 I Valg
Etter eget ønske trer Jan Rune Løvnæseth, Atle Sand og Diana Schart (vara) ut av AU. I tillegg går Heidi
Sønsthagen ut av AU da hun er blitt daglig leder. Det ble takket for deres innsats.

Valgkomiteens innstilling til ny styre leder i AU/hovedstyret
Leder: Thomas Falch
Innstilt leder enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens innstilling til ny nestleder i AU/hovedstyret
Nestleder: Viggo Antonsen
Innstilt nestleder enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens innstilling til nytt AU/hovedstyre

Styremedlem: Helge Vedal
Styremedlem: Karoline Riise Kristiansen
Styremedlem: William Harper Hjelmås
Varamedlem: Elin Ruhlin Gjuvsland
Innstilt AU enstemmig vedtatt.
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Gruppenes ledere valgt på gruppenes årsmøter:
Fotball: SveinSletten
Ishockey Elite: Magnus Færøy
Hockey yngres: JørgenSalsten
Ski/sykkel: Ingar Wilhelmsen
Innebandy: Morten Thomle
Håndball: Elin Ruhlin Gjuvsland
Seniorgruppa: JoSand

Enstemmig vedtatt.

Kontrollkomite
leder: Tom Corneliussen
Medlem: RubyCastellanos
Vara: HansChristian Martinsen
Enstemmig vedtatt.

Revisor BDO gjenvelges. Enstemmig vedtatt.

Valgkomiteen består av gruppelederne. Enstemmig vedtatt.

Hasle-løren Il har representanter i (lørenhallen ASog Styrkeprøven AS)foreslås delegert til hovedstyret.
Deltakere i prosjekter/komiteer delegeres også til Hovedstyret/AU der dette er naturlig.

Enstemmig vedtatt.

8 I Oppdatere lovnormen for idrettslaget
Siden idrettslaget gjøres om et til et Allianseidrettslag er det lovnorm for allianseidrettslag som skal vedtas.
(lagt frem på årsmøtet samt på klubbens hjemmeside). Dette er laget av Norges Idrettsforbund og foreslås
godkjent 1 til 1.
Enstemmig vedtatt og innføres i klubben.

9 I Informasjon om klubbutviklingsprosess hvor vi definerer et sett med verdier, vlrksomhetslde og visjon
som danner grunnlaget for en plan for Hasle-Løren
Etter en klubbutviklingsprosess under ledelse av Kathe Langvik fra Oslo Idrettskrets har man kommet frem til
følgende forslag:
Visjon - Hasle-Laren IL- Groruddalens viktigste arena
At klubben skal være en naturlig møteplass for de som vil drive med aktivitet, skal jobbe for å ha nok anlegg,
skal være den foretrukne samarbeidspartner.
Enstemmig vedtatt

Hovedmål - Hasle-Laren ILer klubben hvor flest mulig fortsetter lengst mulig.
Dette måles i antall medlemmer fordelt på alder. Tallene oppdateres ved hver idrettsregistrering og kan
benyttes for å se utviklingen. I tillegg kan innbyggerstatistikken fra bydelen brukes for å avdekke hvor mange
som ikke deltar i aktivitet. Delmål og tiltak skal beskrive hvordan vi som klubb skal jobbe for å få til dette. For
hovedlaget (hovedstyret) betyr det å skape de beste rammebetingelsene for gruppene. Videre må hver
enkelt gruppe utarbeide sine sports-/aktivitetsplaner.
Enstemmig vedtatt
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Virksomhetside - Hasle-Løren IL skaper samhold og positive opplevelser og meningsfylt aktivitet i et sunt
og trygt miljø, med utviklingsmuligheter både for ung og gammel.
At klubben skal være det foretrukne idrettslaget i nærmiljøet og at: -Idrettsaktiviteten skal tilpasses den
enkeltes alder, utvikling og ambisjoner. - De som ønsker å bli gode skal få et tilbud innenfor de rammer vi
har. - Bidra til at flest mulig ønsker å fortsette og være aktive i voksen alder. - Legge til rette for et godt
klubbmiljø og skape sunne holdninger som gjør at Hasle-Løren IL oppfattes som en god bidragsyter i
nærmiljø.
Enstemmig vedtatt med fullmakt til hovedstyret for å finjustere ordlyden.

Verdiord -Inkluderende - Utviklende - Engasjerende. Enstemmig vedtatt

Når dette nå er vedtatt så må vi sørge for å kommunisere dette på hjemmeside og i gruppene. Dette vil
også være med i ny klubbhåndbok hvor arbeidet har startet, hovedstyret får i oppgave å fullføre
arbeidet.

10 Behandle innkomne forslag (ingen forslag kommet inn)

Avslutning

Etter avslutning ble det gitt en redegjørelse for Lørenhallen AS.

Jan Rune takket for oppmøtet og ønsket vel hjem.

Notat til referat etter oppfordring fra salen:
Da årsmøtet var avsluttet og redegjørelse for Lørenhallen AS skulle gis kom det inn flere medlemmer som
hadde deltatt på første del av årsmøtet tidligere på kvelden og så forlatt årsmøtet. Disse ønsket at valget av
AU-medlemmer måtte gjøres på nytt da de mente valget hadde foregått for raskt. Det ble vist til at årsmøtet
allerede var formelt avsluttet, og at innstillingene til nye AU-medlemmer har ligget tilgjengelig på nettsiden i
en uke. Øvrige sakspapirer har også ligget tilgjengelig. Forsamlingen har således hatt god tid og anledning til
å gjøre seg kjent med sakspapirene før årsmøtet. Ved fortsatt misnøye har medlemmer etter gitte regler
anledning til å kalle inn til ekstraordninært årsmøte (se regler for dette, lovnormen vedtatt på årsmøtet
ligger tilgjengelig på hjemmesiden).

Svein Sletten
Underskrift 1

HeigeVedal
Underskrift 2

Oslo, 17. mars 2016
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