Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
28-04-2020
Tilstede:

Forfall:

Sted:
Møteleder:
Referent:
Digitalt møte via Teams
Viggo Anthonsen
Heidi Sønsthagen
Viggo Anthonsen (VA), Elisabeth Katai Knudsen (EKK), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Ståle Hamnvik
(SH), Harald Lohne (HL), Hanne Gry Sandøy (HGS), Magnus Færøy (MF), Maria Høibjelke
Sæternes (MHS), Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen (HS)
Thomas Falch (TF), Anniken Bjørnø (AB), Rune Sjøhelle (RS), Klas Birkedal (KB), Rune Bruksås (RB)
og Svein Sletten (SS)

Orientering fra gruppene
Fotball
Har sett på muligheten for å få dekket tapt inntekt. Er tilbake i trening og følger smittevernreglene. Går i det store og
det hele bra. Man må gjøre fortløpende vurderinger. Hvem/hvordan tas beslutninger på vegne av klubb.
Betalingsproblemer spillere og åpning av kiosk – tema i neste styremøte.
Skal ha aktivitetshelg og camp uke 26. Frivillige trenere i aktivitetshelgen. Muligens ordne noe sosialt også.
Også cupen må diskuteres ifht korona-situasjonen.
Fotballskolen blir utsatt til det blir lov å ha ordinær aktivitet.
Ishockey yngres
Representant ikke tilstede.
Ishockey Elite
Planlegger for litt ulike scenarioer utifra koronasituasjonen; kan man trene sammen, mindre grupper etc. Går og
venter litt ifht om det lettes litt på reglene. Proaktiv ifht spillere man ønsker inn neste sesong. Ønsker å utvide stallen
litt. Er 20-22 spillere so mer en ok stall, men så er det til enhver tid 4-5 stk som er skadet/syke etc og da er man i
praksis for få. Er en avveining utifra økonomi – dyrere med større stall. Treningsparken – sette opp timeplan.
Håndball
De fleste lagenhetene 2009 og eldre har begynt treninger eller begynner denne uken i grupper på fem personer.
Tenker på noe sosialt arrangement mot sommeren også for de minste. Lagspåmelding frist 1. mai. Jobber med trenere.
Alle er ikke helt klarlagt. Sportslig utvalg jobber med dette.
Innebandy
Representant ikke tilstede.
Ski
Brått ferdige med sesongen. Håper på en kick-start med mye snø og klubbmesterskap til høsten. Har ingen treninger
før i uke 41, men blir litt rulleski etter hvert på Lillomarka.
Sykkel/triathlon
Representant ikke tilstede.
Seniorgruppa
Har ikke skjedd noe de siste fire ukene. Bestemt at turen med Skibladner 27. mai blir kansellert. Planlagt mulig gågruppe. Innspillom at det er nokså mange ikke-medlemmer på banen som ikke overholder smittevernreglene.
Anlegg
Status Lørenhallen
Nabovarsel sendt ut. Avventer tilbakemelding.
Økonomi og eventuelt
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Referat

Bydelsmidler
AU foreslår at midlene, kr 200.000 for 2020, fordeles til gruppene basert på antall aktive medlemmer per 31.12.2019
(minus skolene som iht avtalene er en del av avtalen der det skal bidras med gratis plasser) slik at gruppestyrene selv
kan ta beslutning om hva som skal dekkes for de økonomisk vanskeligstilte utover treningsavgift (eksempelvis lisenser,
cup-deltagelse etc). Forslag enstemmig vedtatt.
Diverse beslutninger ifht årsmøtet
AU innstiller på at det avholdes digitalt årsmøte. Enstemmig vedtatt.
Innebandygruppen opprettholdes uten leder og AU administrerer gruppen. Enstemmig vedtatt.
Valgkomitéen jobber med å få de siste kandidatene på plass.
Permitteringer
Enstemmig vedtatt å ta driftsleder og vaktmesterassistent tilbake i ordinære stillinger etter 4 ukers permittering.

Møtereferat
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