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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  

 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

25-04-2016 Klubbhuset Thomas Falch Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Thomas Falch (TF), Viggo Anthonsen (VA), Helge Vedal (HV), William H. Hjelmås (WH), Karoline 

Riise Kristiansen (KRK), Jørgen Salsten (JS), Ingar Wilhelmsen (IW), Svein Sletten (SS), Magnus 

Færøy (MF), Jo Sand (JS), Anders Hognerud (AH) og Heidi Sønsthagen (HS) 

Forfall: Morten Thomle (MT) og Atle Sand (AS) 

 

Orientering fra gruppene 

 

Ishockey yngres: Begynt å skrive kontrakter med trenere for neste sesong. Jobber med camp i uke 33 og hvem som 

skal være ansvarlige. Nye vant i ishallen, foreløpig usikkert når vantene er klare. Ny standard størrelse med mindre 

isflate. Spørsmål fra TF om hva ishockey tenker om det. JS tror ikke det vil ha noen stor innvirkning på våre årskull og 

gjennomføring av treningene. 

Fra U13 og nedover er det solide kull. Ønske om å få til et jentelag fremover. 

Forespørsel om å overta elite-kvinne-laget til Jordal. Usikkert om dette vil tilhøre Elite. JS undersøker dette. 

Spørsmål fra TF om bestillingsrutiner rundt bekledning. Ikke enhetlig praksis på lagenhetene. Ønskelig å benytte mal 

som fotball yngres bruker. Dette forenkler og øker også salgsvolumet. 

 

Ishockey senior: Fått stiftet idrettslaget og sendt inn søknaden om opprettelse av nytt idrettslag. Frist 1. mai på å 

melde på lag til forbundet. 5-6 spillere fra Lørenskog U20 muligens klare for klubben. 

 

Ski/sykkel: 48 ryttere løst sykkellisens. 4 kvinnelige eliteutøvere og også 1 i menn elite. Sykkeldag 30. april i 

Grünerløkka bydel hvor vi deltar. 

 

Fotball: Har konstituert seg. Tar inn en representant fra spillerstallen hos A-laget som kan representere spillerne i 

styremøtene. Dette for å bedre kommunikasjonsflyten i alle ledd. Møte med trenerapparat og spillere i kjølvannet av 

årsmøtet. Forslag om fordeling av økonomisk overskudd av Eat Move Sleep-cup. Jobber med politiattester og tatt opp 

igjen arbeidet med kvalitetsklubbarbeidet som står på stedet hvil da man trenger klubbhåndboken i bunnen. 

Kioskstyret har ansvar for arrangement A-lagskamper. Ser på satsningsplan for jente-fotballen.  

Fotballskolen rundt 174 påmeldt nå. Erfaringsmessig pleier rundt 30 stk å tilkomme etterhvert. 

Innspill rundt beregningsgrunnlaget for banekapasitet/timer utarbeidet av kretsen. Usikker på hvorvidt de yngste 

spillerne er hensyntatt der. 

 

Seniorgruppen: Rundt 25 aktive medlemmer. Elektriker i gruppen – hjelper til med det elektriske i den nye 

fotballkiosken. 

 

Håndball: Ca 115 medlemmer hvor den største delen er håndballskole. Avslutning serie i helgen med 3 seiere. 

Fredrikstad cup – avslutning; stiller med 5 lag. Holder på med lagspåmeldinger for neste sesong. 2 årstrinn med gutter, 

men for få til å stille lag. Snakker med Linderud om mulig samarbeid. Jobber med treniner J03/04. Vanskelig å finne 

trener. Er i dialog med en aktuell kandidat nå. 

 

Anlegg 

 

TF redegjorde for mottatte tegninger rundt ny flerbrukshall. Forslag om å redusere dusj og øke garderobearealet 

tidlsvarende for fotballavdelingen etter gjennomsyn av siste versjon tegninger. Muligens flytte ene garderoben opp for 

å frigjøre plass til kiosk i 1. etasje. TF melder tilbake til Undervisningsbygg. 

 

Manglende garderobekapasitet i ishallen. JS redegjorde for situasjonen. HS ser sammen med driftsleder på 

mulighetene ved anledning. 

 

Internett-kabel inn til ishallen er ødelagt. Driftsleder må se på utbedring her. JS undersøker også med Morten 

Rognaldsen om han kan gjøre noe her. 
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Økonomi 

 

Ingen spesielle forhold her. Purrerutiner har nå kommet i orden fra regnskapskontorets side. Det har vært noen feil 

innstillinger som har gjort at purringer ikke har vært sendt ut som antatt. Dette fungerer nå tilfredsstillende og vil gi 

mindre belastning på lagledere og nødvendig purring fra deres side. 

 


