Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag
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Orientering fra gruppene
Møtet ble avkortet grunnet kort varslet innkalling til digitalt allmøte i Oslo Idrettskrets grunnet korona-situasjonen.
Ishockey yngres
Har hatt årlig møte der fire av nåværende styremedlemmer trakk seg og fem nye kandidater kommer inn. Har ikke hatt
noen aktiviteter etter 12. mars. Sittende styre har hatt litt dialog med påtroppende styremedlemmer. Sterkt ønske fra
flertallet i styret å ansette sportslig leder i ca. 50% stilling. Kommer til å gå ut med utlysning på dette. Ønsker primært
ikke å ansette, men engasjere en selvstendig næringsdrivende. VA innspill om at det kan være lurt å samkjøre i
gruppene mht skolene kommende vinter-sesong da skiskole og skøyteskole kolliderte på tirsdager denne vinteren.
Man bør optimalisere tilveksten av nye medlemmer til klubben. Utfordring mht fordeling av istid som må klaffe –
sender inn et skjema mht forslag til NFF for fotballen, muligens tilsvarende for ishockey-kretsen. Bør sjekkes ut. Hadde
vært spennende å sett på den faglige kompetansen i avdelingene og hvordan man sammen kan skape synergier mht
treninger/øvelser etc.
Mht foreslått overføring fra hovedstyret til kvinner elite og premisser for dette er det vedtatt i gruppestyret å nedsette
en gruppe i styret som skal jobbe med jente-hockey.
Fotball
Liker tanken om samarbeid mellom gruppene. Koronasituasjonen påvirker dugnadsapparatet i den forstand at mange
har fått jobbsituasjonen sin påvirket. Undergruppe i styret som jobber med kommunikasjon. Holder på å teste ut
nettbutikk for å lette bestilling av utstyr til den enkelte. Medialinjen på Elvebakken videregående er engasjert til å lage
film om Hasle-Løren til bruk mot sponsorer etc. Tenkte først primært for fotballen, men naturlig å tenke hele klubben.
Har jobbet med nytt format for nettside. Hockey har tidligere gjort det samme som test for klubben. Man må
etterhvert bli enige om hvilket format som skal være felles for hele klubben. Gruppen ønsker å bruke Rubic for
informasjon. Vurderer også andre kommunikasjonskanaler for den yngre medlemsmassen. Mye av oppgavene/
arbeidet i gruppen har stoppet opp grunnet koronasituasjonen.
Ishockey Elite
Koronasituasjonen kom halvannen uke etter at sesongen var ferdig, så det har ikke påvirket i så stor grad utover at
man ikke får trent i hallen eller hatt barmarkstrening. Tanken er å starte opp barmarkstrening i slutten av
april/begynnelsen av mai. Planlegger et opplegg med å følge opp gutta med trening enkeltvis dersom gruppetreninger
ikke blir tillatt. Ifht. neste år er man i kontakt med potensielle spillere. Vanligvis venter man til sluttspillet er ferdig så
man vet hvem som spiller i hvilke divisjoner, men ettersom alle sluttspill er besluttet avlyst, så er prosessen i gang
allerede nå. Stian Langeli i gang med sponsorene. Litt større usikkerhet mht sponsorinntekter nå grunnet
koronasituasjonen. Se an når ting normaliserer seg. Kontrakt med treneren er på 2 år + 2 år opsjon. Sesongens dårlige
resultater skyldes mer ung spillergruppe enn trenerprestasjoner.
Håndball
Brå slutt på sesongen. En del som hadde meldt seg på cuper. Usikker på om man får tilbake pengene på avlyste cuper.
Ingen trenere på kontrakt etter 30. april.
Innebandy
Representant ikke tilstede.
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Ski
Ikke så mye nytt siden sist. Kjørt skiskole og treninger som normalt. Selv om det har vært lite snø har det ligget snø på
skianleggene. Har stort sett gått greit. Har hatt litt deltakelse på skirenn. Ble bråslutt på sesongen. Skulle hatt
avslutningsrenn og klubbmesterskap i forrige uke, men det ble avlyst. Har gjennomført årlig møte. Maria Høibjelke
Sæternes tar over som leder og to nye styremedlemmer kommer inn i styret.
Sykkel/triathlon
Representant ikke tilstede.
Seniorgruppa
Hadde årlig møte i januar. Hatt to styremøter i januar og februar og medlemsmøte i februar med foredrag. Gruppen
har ikke vært noe særlig aktiv etter februar. Planlagt tur på Skibladner 27. mai. 32 medlemmer påmeldt før koronasituasjonen oppsto. Litt dugnadsjobb fra dugnadsgjengen.
Anlegg
Status Lørenhallen
Arkitekt Olav Bjerve er valgt som ansvarlig søker på vegne av Lørenhallen AS. HS har løpende dialog rundt fremdrift og
innhold. Venter pt. på utkast til nabovarsel.
Økonomi og eventuelt
Får et inntektsbortfall i klubben grunnet koronasituasjonen. AU har i dagens møte diskutert mulig permittering av
ansatte på driftssiden og det vil bli avklart etter samtaler med ansatte utover i uken hvem som permitteres,
permitteringsprosent, lengde etc.
I forrige hovedstyremøte der budsjetter ble vedtatt, ble det i forbindelse med kvinner elite lagt premisser for
overføringer; tiltaksplan for jente-hockey samt dugnadsinnsats fra laget. Man forventer å se en utvikling på jente-siden
dersom overføringer fra hovedstyret skal fortsette ettersom man ønsker egne spillere på sikt rekruttert opp til alle Alag. Per i dag har aldersbestemte klasser ingen jente-lag. I hele yngres avdeling er det kun 2-3 jenter i aldersbestemte
klasser, foruten jentene på kvinner elite-laget. Ifølge HL er det i gruppestyret foreslått at kvinner elite må sette opp et
U8-, U9 og U10-lag for jentene som rekrutteres fra skøyteskolen. HS minnet om at hovedstyrets vedtak om tiltaksplan
ligger til gruppestyret å gjennomføre. Man kan delegere oppgaver rundt dette, men ansvaret forblir hos gruppestyret.
Påtroppende leder for hockeygruppen er svært motivert innenfor jente- og kvinnehockey og HL er sikker på at han
kommer til å videreføre dette arbeidet i påtroppende styre.
SH oppsummerte status for arbeidet i valgkomitéen for nytt hovedstyre/Arbeidsutvalg. Anniken Bjørnø trekker seg
som varamedlem. Styreleder Thomas Falch trekker seg.
VA formidlet at neste hovedstyremøte blir 28. april 2020.
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