Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
15-06-2020
Tilstede:

Forfall:

Sted:
Møteleder:
Referent:
Klubbhuset
Viggo Anthonsen
Heidi Sønsthagen
Viggo Anthonsen (VA), Klas Birkedal (KB), Elisabeth Katai Knudsen (EKK), Nina Kjærvoll (NK), Stian
Langeli (SL), Hanne Gry Sandøy (HGS), Pierre Vidal (PV), Frederick Kyrre Teisbo (FKT), Jo Sand (JS)
og Heidi Sønsthagen (HS)
Ståle Hamnvik (SH), Magnus Færøy (MF) og Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL)

Orientering fra gruppene
Runde rundt bordet – kort presentasjon av de fremmøtte.
Fotball
Har ingen lag som per nå får spille kamper. Alle opp til 20 år får trene normalt. Skal ha camper i sommerferien uke 26
og 33 og i høstferien. Satser på å avvikle cup i august som vanlig innenfor de smittevernreglene som gjelder.
Ishockey yngres
Leder i ishockey yngres trakk seg forrige uke og gruppestyret konstitueres uten leder dette året. Sesongen fikk en brå
slutt i forbindelse med koronasituasjonen som oppsto i midten av mars. Er i gang med barmark. Planlegger camp i uke
33. Skøyte- og hockeyskole går tilbake til torsdager slik det var tidligere år, så det ikke kolliderer med skiskolen.
Ishockey Elite
Representant ikke tilstede. SL redegjorde kort. Fem spillere har sluttet. Jobber med å få inn nye spillere. For
utenlandske spillere bidrar støtteapparatet i klubben med prosessen rundt sted å bo og arbeid. Har ambisjoner om å
komme lenger opp på tabellen enn i fjor.
Håndball
Har også hatt mye utfordringer i koronatiden. Vet ikke så mye rundt høsten enda om hvordan det blir, om det blir
avviklet serie som normalt etc. Man må bare avvente og se. Mye usikkerhet. Håper det skal løsne snart.
Ski
Fikk litt tidlig avslutning på sesongen. Tre av fire i styret er nye dette året. Barmark fra høstferien og skitrening etter
jul. Må prøve å få inn litt flere foreldre på trenersiden på skiskolen. Planlegger å ha litt rulleskitrening fra høsten av.
Har i vinter hatt treninger både på Lillomarka Stadion og Linderudkollen. Satser på å samle alle på ett sted neste år.
Bruker Spond på informasjonssiden og Rubic på fakturering.
Sykkel/triathlon
Representant ikke tilstede.
Seniorgruppa
En fast gruppe på 17-18 personer som trener på Sterk treningssenter. Har trent ute fra slutten av april. Avslutning i
morgen. Skal på tur med Skibladner i sommer.
Anlegg
Offentlig høring om idrettsparken – strategi for gjennomgang og notat for tilbakemelding
Saken ligger nå offentlig under saksinnsyn på PBE sine nettsider med frist for tilbakemelding 24. august. Idrettslaget
bør bli enige om felles tilbakemelding. HS og AU påbegynner notat for tilbakemelding som gjennomgås i hovedstyret.
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Referat

Økonomi og eventuelt
Hadde et kort AU-møte 18. juni da leder i gruppestyret i ishockey trakk seg fordi søknad om midler til drift av ishockeygruppen ble avslått. AU/Hovedstyret har ikke myndighet til å bevilge midler av denne arten/størrelsen iht lovnormen.
AU ønsket at gruppestyret skulle gjøre en detaljert analyse av økonomien for å underbygge påstanden om underskudd,
men leder valgte å trekke seg med umiddelbar virkning. Analyse er nå gjort i fellesskap av økonomiansvarlig i
gruppestyret og daglig leder og den økonomiske situasjonen er bedre enn fryktet.
Ny banemann i ishallen, Maris Kedis, begynte hos oss våren 2019 på timebasis. AU innstiller på at han får fast
ansettelse på 90 % stilling fra august som tilsvarer arbeidsmengden for utført arbeid i sesong som banemann.
Enstemmig vedtatt i hovedstyret.
Lovnormens §23.3 om delegering av fullmakter
Enstemmig vedtatt at alle forhold rundt det sportslige og gruppenes økonomi innen fastsatte budsjetter delegeres til
gruppestyrene. Vesentlige saker løftes til AU. Sponsoravtaler skal være iht vedtatt sponsordokument.
VA formidlet at AU skal ha noen mål for arbeidsperioden og at det er viktig å bli enige om målsetninger og hvilke roller
hver enkelt skal ha. Det er skissert følgende arbeidsgrupper:
Kommunikasjon - hvor ønsker klubben å være synlig; hvilke plattformer skal benyttes
Hjemmeside
Facebook
Twitter
Rubic
Hvordan jobbe politisk for å nå klubbens mål
Bydel
Idrettsforbund
Særforbundtskrets
Anleggsutvikling
Klubbutvikling
Ferdigstille klubbhåndbok
samarbeid på tvers av gruppene. Alderstrinn, fakturering, treningsavgifter flere aktiviteter,
treningstider, medlemsregister etc
Inntektsgenererende tiltak
Sponsor
Stiftelser
Foreløpig forslag til fordeling av ansvarsområder:
Nina – kommunikasjon
Elin – anleggsutvikling
Viggo – klubbutvikling
Stian – Inntektsgenererende tiltak
Håper gruppene kan finne kandidater inn i disse undergruppene og at man kan ha et par møter i halvåret for
progresjon i sakene.

Møtereferat
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