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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

13-01-2021 Teams Viggo Anthonsen Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Viggo Anthonsen (VA), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL) Stian Langeli (SL), Nina Kjærvoll (NK), Hanne 
Gry Sandøy (HGS), Frederick Kyrre Teisbo (FKT), Ståle Hamnvik (SH), Maria Høibjelke Sæternes 
(MHS), Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen (HS). 
Kontrollutvalget v/Jan Rune Løvnæseth 

Forfall: Elisabeth Katai Knudsen (EKK), Magnus Færøy (MF) og Klas Birkedal (KB) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Kontaktidrett ikke tillatt, så trenerne må være kreative for å tilpasse treningsøktene. Årlig møte og styremøte i forkant 
er planlagt. Seniorfotballen har ingen aktivitet nå da dette ikke er tillatt. Akademiet holdes i gang og har nå også mer 
spisset med keepertrening, jente-akademi etc. Både breddetilbud og mer spisset tilbud på akademiet. Bra vekst i antall 
deltakere på akademiet i 2020. Planlegging for neste sesong er påbegynt med lagspåmelding, trenere etc. Vi har nå 
bedre kvalitet på spillerne i de yngre årskullene på guttesiden. J04/05 har smuldret bort. Noen få J05-spillere blir med 
videre sammen med J06. Utfordring i både jente- og guttefotballen med noe bortfall grunnet koronasituasjonen. Må 
tenke ut noe spesielt fremover om man skal ha klare å beholde store nok årskull på jentesiden til å få senior damelag. 
 
Ishockey yngres 
20-30 på hvert av de nye årskullene U7 og U8, så det er ganske store årskull sammenlignet med tidligere. Noen har 
vært på litt løkkehockey nå når ishallen har måttet holde stengt. Ishockeyforbundet mener man bør rekruttere nye 
medlemmer fra «løkka», men vanskelig nå under covid19 grunnet antallsbegrensninger for innendørsidrett.  
Jobber med å få flere nye inn i styret. Har fått ny isfordeler, Harald Meland, som gjør at FKT får frigjort mye tid til 
styrearbeid. 
Ingen innendørstrening pt. grunnet de lokale smittevernreglene. Har fått utendørs trening på Frogner én gang per uke. 
Akademiet kjører barmark tre ganger i uken utenfor ishallen. Har fått mange flere spillere til U18 og samarbeider med 
M/S. 
 
Ishockey Elite 
Har spilt kamper frem til nå og ligger på 6. plass på tabellen. Har klart seg bra etter bytte av trener. Begynt så smått å 
se på neste års sesong mht spillere og trener og det ser positivt ut. Særforbund kom med beskjed mandag om 
utsettelse av alle kamper i en periode. Mister foreløpig kun én kamp om denne perioden ikke forlenges. 
 
Håndball 
Ingen aktivitet tillatt i hallen per nå. Har utendørstrening og anbefaler mest mulig kohorter. Spørsmål om samkjøring 
mellom gruppene og dialog på tvers samt reduksjon av kostnader for de som er i flere idretter – gjøres det noe her? 
VA: Møte på tvers av gruppene utsatt grunnet covid19, men planen er å få gjennomført møter med sportslig leder i 
gruppene og gruppestyrer på tvers som sammen kan bli enige om reduksjon i treningsavgifter for de som er med i flere 
grupper. 
Savner retningslinjer for gjeldende praksis i sponsorarbeidet. HS: Sponsordokument distribuert tidligere samt diskutert 
i hovedstyremøter. Naturlig at dette vil inngå i klubbhåndboken som nå har vært på korrekturlesning og straks er klar 
for gjennomlesning av hovedstyret. 
Lurer på hvor lenge får hallen stå. HS: Ingen ny informasjon her pt. Vi venter på svar fra PBE. 
Spørsmål om varmen i hallen. HS: Termostat står på samme temperatur som den pleier. Tilskuere eller de som ikke er i 
aktivitet må nok ha på seg mer klær enn t-skjorte og shorts. Dersom man skal varme opp hallen til en behagelig 
innetemperatur for tilskuerne vil dette medføre en stor ekstrakostnad. 
Årlig møte planlagt 16. februar. Tre styremedlemmer velger å tre ut. Valgkomiteen er i gang med å finne nye krefter. 
Savner litt klubb-informasjon om retningslinjer for covid19. VA: Vår modell er slik at det er gruppene som informerer 
rundt aktivitetene. Legger ut generell sak på hjemmesiden nå, men også jevnlig informere gruppene om hva som ligger 
til gruppene. 
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Ski  
Skulle startet aktiviteter rett etter jul, men valgte å utsette grunnet de nye lokale covid19-reglene. Har fått startet opp 
denne uken. Gjort noe tilpasning av aktiviteter man kan holde på med slik at smittevernreglene overholdes. Tatt 
beslutning i styret om å flytte all trening opp til Lillomarka istedenfor Linderudkollen og dette fungerer veldig bra. 
Skiskolen har rundt 40-50 deltakere, men har fått flere påmeldinger nå, særlig hos de minste. Noe av tilsiget skyldes 
nok at andre idretter er innstilt akkurat nå. 2010 er og har vært den største gruppen. Har begynt forberedelser til årlig 
møte. Har ansatt to ungdomstrenere fra Lyn, noe barna synes er veldig gjevt. 
 
Sykkel/triathlon  
Representant ikke tilstede. 
 
Seniorgruppa 
Siste møte i oktober. Foredragsholder var da «Kokken» Østensen som snakket om veteran-hockey. Planlagt årlig møte 
27. januar om mulig ellers flytte til 17. februar. Tilskudd 60+ reduseres for 2021 ettersom man ikke har klart å bruke 
opp midler for 2020. Lite tilsig av nye medlemmer. Kommunikasjonsgruppen ønsker å publisere sak om seniorgruppen. 
 

Anlegg 

 
Se neste punkt. 
 

Økonomi og eventuelt 

 
Kontrollutvalget – presentasjon v/Jan Rune Løvnæseth 
Se vedlagte presentasjon. 
 
Årsavslutning 
Det er sendt ut e-post til gruppeledere med informasjon om tidsfrister for årlig møte i gruppene, informasjon om mal 
for protokoll fra årlig møte, årsberetning, budsjettmal etc. Alle årlige møter må være avholdt innen utgangen av uke 8. 
Plan for årsavslutning.  
 
Kort oppsummering av status for arbeidsgruppene i AU. 
Klubbutvikling 
Har ikke skjedd så mye siden sist. Har jobbet med klubbhåndboken i lang tid og den har nå vært på korrekturlesing. 
Siste runde på den nå før vi sender den ut til hovedstyret for gjennomlesning. Må også bli enige om hvordan vi skal 
bruke den, hvordan den skal gjøres tilgjengelig etc. Planlegger å involvere kommunikasjonsgruppen for å få den 
publisert lett tilgjengelig for medlemmene. 
Har visjon om å jobbe bedre på tvers både sportslig og organisatorisk. Har i stor grad med covid19 å gjøre at det ikke 
har vært noen progresjon her i det siste. Ikke så lett å møtes på tvers av gruppene fysisk. 
Kommunikasjon og spons 
Spons har et foreløpig opplegg klart, men har fulgt kommunikasjonsgruppen for å se om det er noen rød tråd man bør 
være bevisst på å følge ved kommunikasjon med sponsorer. Alle forslag/planer i kommunikasjonsgruppen skal 
forankres i AU. 
Nytt møte i kommunikasjonsgruppen 20. januar. Jobber med nye nettsider og kommunikasjonsplattformer for å nå 
frem til barn og ungdom. Er laget årshjul for klubben for alle idretter. Flere nyhetssaker som er publisert den senere 
tiden sammenlignet med tidligere. Prosjekt rundt etablering av Instagram-konto for alle gruppene og halvt års drift av 
denne. Kostnad 18k for dette oppstartprosjektet. Hovedstyret vedtar enstemmig at prosjektet igangsettes. Det må 
sikres en plan for å videreføre dette prosjektet etter etableringsperioden. 
Kommunikasjonsgruppen har oppretet e-postadresse media@hasle-loren.no. 
Anlegg 
Ikke noe nytt rundt rundt plasthallen. Møte i desember rundt parkeringssituasjonen etter omregulering. Har gjort det 
vi kan for å bli «hørt». Blir nok dessverre ikke noen tilfredsstillende parkeringssituasjon, men blir forhåpentligvis noe 
bedre enn først antydet. 
Følger opp mot BYM og andre etater om ØT6, Bjerke etc. 
 
 
 
 

mailto:media@hasle-loren.no


HASLE-LØREN idrettslag   Referat 

 

Møtereferat Side 3 av 3  

 

 
Diverse 
Forslag om å bygge pantebod i klubben der alle familier kan levere sin pant til inntekt for idrettslaget da det skal være 
gode penger å tjene på dette og at slike inntekter kan kompensere for eksempelvis reduserte inntekter av utleie 
klubbhus. VA undersøker det praktiske rundt en slik løsning med driftsleder og daglig leder. 
HS informerte om at det ser ut til at enkelte synes at manglende tilgang på bruk av klubbhuset internt på fredag og 
lørdag er problematisk. Føringene rundt bruk av klubbhuset sammenfaller med budsjettet som hovedstyret innstiller 
for årsmøtet hvert år. Dersom man ønsker å bruke klubbhuset internt istedenfor å leie ut, må dette reflekteres i 
budsjetterte inntekter. Saken tas opp til diskusjon i hovedstyret under den generelle budsjettgjennomgangen i neste 
møte. 
 

 


