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Hovedstyremøte i Hasle-Løren 

Idrettslag  
 

 

 
        vi tilbyr idrettsglede 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

16-11-2015 

14-12-2015 

Klubbhuset Heidi S. Ates Atle Sand 

Tilstede: Helge Vedal (HV), Jo Sand (JoS), Ingar Wilhelmsen (IW), Heidi Sønsthagen Ates (HSA), Thomas 
Falch (TF), Jan Rune Løvnæseth (JRL), Diana Schart (DS), Jim Marthinsen (JM), Jørgen Saltsten 
(JS), Andreas Brekke (AB) 

Forfall:  

   

Punkter fra AU møte 

16.11: 
Klubben går i pluss. Mangler en del inntekter som vil øke overskuddet (blant annet fra leie hall). 
Det er god likviditet. 
Det purres stadig på fordringer. Gjennomgang av lister fra gruppene. 
14.12: 
Det arbeides med etablering av Hockey Elite for neste sesong. Det er krav fra forbundet. 
Det vurderes om det bør avholdes førstehjelpskurs for trenere og ledere. Dette gjelder også bruk 
av hjertestarter. Utredes videre. 
Det avholdes medarbeidersamtale med de ansatte 
Det er avholdt klubbutviklingskvelder. Det diskuteres veien videre. 
Det har kommet inn 2 søknader på daglig leder.  
Årsmøte er foreløpig satt til torsdag 17.03. Gruppene må avholde sine årlige gruppemøter innen 
utgangen av februar. Senior har satt 21.01.16 
Det ble tatt en kort gjennomgang av regnskap for gruppene. Det gjenstår noe justeringer før 
årsavslutning men det ser bra ut for alle.  
Totalt har idrettslaget bra likviditet og en beholdning på ca 2.5 mill.  
 
Håndball 

16.11: 
J12 har fått en tøff start på sesongen men det går bedre nå. Deltatt i Fredrikstad cup.  
Det er utarbeidet en sportslig plan og startet prosess med eksterne trenere.  
Avholder juleavslutning 29.11. 
Økonomien er bra men kan bli endret med eldre lagenheter og eksterne trenere.  
Det er bra utøvere men det nærmer seg alder hvor ”frafall” kommer. 
14.12 
Avsluttet første halvdel av sesongen. Det har vært en tøff start for de eldste. 
Det arbeides fortsatt med eksterne trenere for å bygge opp gruppa. 4 lag er påmeldt til Fredrikstad 
cup med egenbetaling. 

 

Fotball 

16.11 
Det sportslige fungerer bra. Søker om ”kvalitetsklubb nivå 1” 
Det ligger an til at det blir B-lag neste år. Trener avtaler på plass for seniorer.  
Det arbeides med å etablere tettere bånd mellom jr. og seniorer. 
Senior fotball har fått 366.000 i overføringer. Etter møte i AU er det enighet om budsjett. 
90.000 overføres fra jr avd. Til B-lag. Økonomien er bra. 
14.12 
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Arbeid med ”kvalitetsklubb” pågår.  
Neste sesong er under planlegging. Det vurderes om det skal påmeldes 2 rekrutteringslag. 
Det jobbes med å få på plass lagledere og annet til senior. 

Ishockey Sr. 

16.11 
Sportslig bra men to sure tap mot Narvik i helgen 
14.12 
Avsluttet høstsesongen med sterk seier over Ringerike. Er på 6 plass med 32 poeng. Har 7 tap med 
ett mål! 
2 laget jobber med å få ordnet opp i økonomien.  
Jr. gruppa stiller opp med vakter fra 6.1 og resten av hjemmekampene. 
 
Ishockey Jr. 

16.11: 
Ingen tilstede på møtet 
14.12 
Planlegger for U18 landskamper i hallen 17-19.12 
Har fått bestilling på bevertning til lagene som vil gi overskudd. 
U13 og yngre er veldig bra og spiller mot de beste lagene. Det er bra med utøvere. 
Morgentrening har vært en suksess og avsluttes før jul 22.12 med frokost til alle. 
De eldste lagenhetene sliter litt. 
Ski / Sykkel 

16.11: 
Ingen tilstede. Ski sesong i oppstartfasen.  
14.12 
Skiskolen er under vurdering grunnet økonomi og instruktører. Det er inngått avtale med 
Lillomarka  om hospitering for noen ”ivrige”. 
For sykkel er det primært landevei som har aktivitet. Det er liten interesse for deltagelse i gruppa. 
Det vurderes treningsavgift.  
Senior gruppa 

16.11 
Ingen nye saker. Det er en gjeng som jobber med klubbhuset 
14.12 
Har avholdt julemøte med 28 deltagere. Avholder årsmøte 21.02 
Det har dessverre blitt noe frafall fra sentrale medlemmer i gruppa. 
Lørenhallen 

16.11: 
Går med overskudd 

 


