Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
19-08-2020
Tilstede:

Forfall:

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

Orientering fra gruppene
Fotball
Vært sommerferie. Kamper starter opp igjen nå. Første styremøte neste uke. Diskutere tapte inntekter gjennom
sesongen grunnet covid19.
Ishockey yngres
Problemer med sen åpning av andre haller; Furuset, Jordal og Grüner. Påvirker aktivitet i vår hall med færre timer per
lagenhet da øvrige klubber tildeles tid i vår hall. Vil mest sannsynlig påvirke avvikling av serierunder. Først begrensning
med bare å kunne spille innad i Oslo grunnet covid19, men åpner mulig opp for spill på tvers av regioner senere i
sesongen.
Ishockey Elite
Er i gang. Andre uken på is nå. Infomøte med forbundet for alle lagene i elite. Try-out’s brukt andre garderober etc for
å begrense smitterisiko. Fått inn en del nye spillere, herunder de tre beste spillerne fra Furuset.
Håndball
Er i gang. Lag er påmeldt i serie. Alle er 19 år eller yngre og har i praksis tillatelse til å spille etter dagens
smittevernregler. Mangler trener til den eldste lagenheten «Junior» 17-20 år. Starter med håndballskole neste uke
uten foreldre til stede i hallen grunnet covid19, noe som vil påvirke gjennomføringen av øktene.
Ski
Representant ikke til stede.
Sykkel/triathlon
Representant ikke til stede.
Seniorgruppa
Dugnadsgruppen malt store deler av bebyggelsen rundt fotballbanen i sommer. Skulle ha vært på Skibladner i dag,
men avlyst for andre gang.
Anlegg
Offentlig høring om idrettsparken – strategi for gjennomgang og notat for tilbakemelding
VA og HS redegjorde for saken og momenter som bør tas inn i tilbakemelding. Idrettslaget må sammenfatte felles
innspill. Utkast til innspill distribueres per e-post til hovedstyrets medlemmer før VA sender dette inn på vegne av
klubben.
Vedrørende plasthallen og dens fremtid/hvordan avvikling best skal organiseres etc, har Moberget/Oslo Idrettskrets
sagt at man kan tilrettelegge for å flytte aktivitet midt i sesong. Håndballen – viktigst for dem at man kan være i egen
hall lengst mulig og helst helt frem til byggestart om mulig.
Økonomi og eventuelt
Elisabeth Katai Knudsen har valgt å trekke seg fra vervet som styremedlem i AU.
Det er etablert arbeidsgrupper i AU og ansvarsområder er fordelt mellom representantene i AU.
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Referat

Det er bestilt utstyr til antibac etc.til garderobebygg og ishall.
Det ble informert om at det stilles strenge krav til bruk av innendørs fasilitetene, ref instrukser mottatt fra BYM og
distribuert til gruppene.
Faktura i Ishockey Elite – vedtatt å dele gebyr 50/50 mellom Elite og hovedklubb.
Forespørsel om bruk av styrkerom i ishallen for andre enn ishockey. Det skal tilrettelegges for dette gjennom
bookingsystem/timeplan.
Ønske om å bygge klubb med fysisk trening på tvers av gruppene. Sportslig leder i gruppene bør ha møte for felles
diskusjon.
Generell diskusjon på overordnet nivå rundt klubbutvikling.
Innspill om at det må merkes opp seter på tribunen med tilfredsstillende avstand. HS sørger for å gi beskjed til
driftsleder.

Møtereferat
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