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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

25-02-2020 Kontoret Viggo Anthonsen Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Viggo Anthonsen (VA), Anniken Bjørnø (AB), Ståle Hamnvik (SH), Rune Sjøhelle (RS), Nina Østeby 
(NØ), Stian Langeli (SL) og Heidi Sønsthagen (HS) 

Forfall: Thomas Falch (TF), Elisabeth Katai Knudsen (EKK), Klas Birkedal (KB), Magnus Færøy (MF), Elin 
Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Rune Bruksås (RB), Jo Sand (JS), Harald Lohne (HL) og Svein Sletten (SS) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Pending. 
 
Ishockey yngres 
Representant ikke tilstede. 
 
Ishockey Elite 
Er ikke helt fornøyd med sesongen. Beholder plassen i 1. div og har høyere ambisjoner til neste år. Gutta er veldig 
positive. En spiller for overgang 
 
Håndball 
Jobbet med inntektssiden i 2019 og har fått etablert en inntektssikringsgruppe. Fått sportslig utvalg og sportslig leder. 
 
Innebandy 
Representant ikke tilstede. 
 
Ski  
Representant ikke tilstede. 
 
Sykkel/triathlon  
Ikke sesong. Spinningtimer på Condis. Kommer til å innføre treningsavgift i gruppen. 
 
Seniorgruppa 
Representant ikke tilstede. 
 

Anlegg 

 
Status Lørenhallen 
Tilsvar på PBE’s purring om manglende fremdrift vedrørende søknadspliktig forhold ble besvart 21. februar der 
tilsvaret går ut på at vi søker om en fortsatt midlertidig godkjennelse til bruk for idrettslagets formål inntil planene for 
oppføring av ny permanent flerbrukshall på området er avklart av politikerne. AU mener at videre prosess ved avslag 
fra PBE vil være å engasjere arkitekt som kan påta seg oppgaven med å stå som ansvarlig søker ved byggesøknad. 
Hovedstyret støtter dette. Stian Langeli og Ingar Wilhelmsen undersøker i første omgang om sine kontakter kan være 
mulige alternativer til å påta seg saken.  
 

Økonomi og eventuelt 

 
Gjennomgang utkast årsregnskap Hasle-Løren IL 
Utkast distribuert i forkant av møtet. Hovedtrekk gjennomgått. Utkast enstemmig vedtatt. 
 
Gjennomgang budsjetter 
 
Hovedstyret 
Utkast distribuert i forkant av møtet. Poster gjennomgått i møtet. Hovedstyret innstiller fremlagt budsjett til årsmøtet. 
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Fotball senior 
Utkast distribuert i forkant av møtet. Budsjett gjennomgått. Hovedstyret innstiller fremlagt budsjett som innebærer 
overføringer på 238k fra hovedstyret til årsmøtet. 
 
Ishockey Elite 
Utkast distribuert i forkant av møtet. Budsjett gjennomgått. Hovedstyret innstiller fremlagt budsjett som innebærer 
overføringer på 500k fra hovedstyret til årsmøtet. 
 
Ishockey Elite Kvinner 
Utkast distribuert i forkant av møtet. Ønske om like økonomiske forutsetninger for elite herrer og kvinner. Årsregnskap 
Ishockey Elite for 2019 viser en fordeling av inntekter på egenproduserte inntekter 52,7 % og overføringer fra 
hovedstyret 47,3 %. Samme fordeling er lagt til grunn i budsjett kvinner. Lagleder har gitt innspill om utstyrskostnad 
4k/spiller/år. Øvrige kostnader lagt til grunn er iht budsjett som er tilnærmet lik reelle kostnader for 2019. Budsjettert 
treningsleir er trukket ut av kostnadsgrunnlaget for å gjøre det sammenlignbart med elite herrer. Etter denne 
modellen er det nødvendig med en overføring på 193k til elite kvinner for 2020.  
 
I årsmøtet i mars 2019 ble det ytret fra hovedstyret at man forventet handling fra gruppestyret i forbindelse med 
rekruttering til jente-hockey da overføringer ble øket i årsmøtet fra k50k til 100k. I året som har gått har det ikke vært 
noen spesifikk innsats rundt dette med unntak av en jentedag i hallen. AU mener det bør stilles krav til gruppestyret 
om at man har en strategi rundt jente-hockey dersom det skal forventes overføringer fra hovedstyret. Basert på dette 
vedtar AU å stille følgende krav: 50 % av overføringene tildeles i høstsesong og 50% i vårsesong under forutsetning om 
at tiltaksplan for jente-rekruttering er utarbeidet i gruppestyret innen 1. september 2020. Dersom tiltaksplan ikke 
utarbeides og gjennomføres tildeles ikke resterende 50% av midlene for vårsesongen. 
På lik linje med herrer elite må alle kostnader dokumenteres i regnskapet. Dette gjelder også innkjøp av utstyr til 
spillere. 

Videre må kvinner elite på lik linje med herrer elite bidra med dugnadsinnsats. Det forventes bidrag på 100 
timer dugnadsinnsats til ishockey yngres avdeling sesongen 2020/21. 
Hovedstyret innstiller fremlagt budsjett som innebærer overføringer på 193k fra hovedstyret til årsmøtet med 
forutsetning om at tiltaksplan innen 1. september 2020 og tildeling av 50% av midlene dersom tiltaksplan ikke 
implementeres. 
 

 


