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Hovedstyremøte i Hasle-Løren 
Idrettslag  
 

 

 
        vi tilbyr idrettsglede 

 
Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

29-02-2016 Klubbhuset Heidi Sønsthagen Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Heidi Sønsthagen (HS), Thomas Falch (TF), Helge Vedal (HV), Jan Rune Løvnæseth (JRL), Diana 

Schart (DS), Jørgen Salsten (JS), Ingar Wilhelmsen (IW), Svein Sletten (SS), Jim Marthinsen (JM) 

og Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERG) 

Forfall: Morten Thomle (MT), Atle Sand (AS) og Jo Sand (JS) 

 

Orientering fra gruppene 
 
Hockey yngres: Serien ikke ferdig i hockey yngres. Cuper i Reykjavik, Lillehammer og Hamar. Har avholdt årsmøte. 

Vinterferiecamp. Høyt nivå på spillere på enkelte årskull. Bra entusiasme i avdelingen. 

 

Håndball: Trenger en håndballtrener til det eldste kullet. Aktive, sesong mars/paril. 5 lag påmeldt Fredrikstad cup. Stor 

happening. Har hatt årsmøte. Nytt styre. Grei økonomi. Minus-budsjett for 2016. 

 

Hockey senior: A-laget avsluttet sesongen i går. Blir mest sannsynlig nr 4. 4 poeng bak valik-plassen. Tapte to kamper i 

Narvik, klarte ikke kvalik. 12 seiere av 15 mulige etter jul. Fortsetter trening fremover. Trening tilpasses etter yngres. 

Økonomi, sprukket mye på utstyr. Skal forandre rutinene. Ligger på 3. plass nå. Fremgang fra i fjor som var 6. plass. 

Håper å beholde stammen. 3 siste års juniorspillere – klare å inkludere disse i spillerstallen. Dommere er en svært høy 

kostnad. Reisefordeling også. Se på prinsippene med forbundets fordeling av dette da de synes urettferdige. 

 

Ski/sykkel: Ski/sykkel – 20 løst lisens pt. inkl 3 kvinner, hvorav 2 fra nedlagte Økern sykkelklubb, spinning to ganger i 

uken variabel oppslutning. Skitrening tirsdag, trener med Lillomarka på torsdager. Drøye 90 som er med. Mye folk på 

Linderudkollen pga lite snø ellers i byen. Står som medarrangør på Groruddalsmesterkapet. 

 

Fotball yngres: Har hatt årsmøte. Fotball yngres og senior under foreslås å inngå i ett styre. Ingen endringer på 

treningsavgiften. Møte med fotballen, 1911-gruppen. 

 

Anlegg 
 

Ingen store oppdateringer her. 

Årsmøte/årsregnskap 
 
Gruppene ble minnet om ferdigstillelse av årsmøteprotokoller og at disse sendes JRL. 

 

HS jobber med siste finpuss på årsregnskapet og årsberetning som distribueres til hovedstyret i løpet av uken for 

gjennomsyn og innspill/kommentarer. 

 

JRL jobber med årsmøtepresentasjonen i samarbeid med HS. 

 


