Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
26-04-2021
Tilstede:

Forfall:

Sted:
Møteleder:
Referent:
Teams
Viggo Anthonsen
Heidi Sønsthagen
Viggo Anthonsen (VA), Nina Kjærvoll (NK), Stian Langeli (SL), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Rune
Fjellvang (RF), Roar Thomassen (RT), Ståle Hamnvik (SH), Frederick Kyrre Teisbo (FKT), AnneKristine Soltvedt (AKS), Magnus Færøy (MF), Pierre Vidal (PV), Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen
(HS).
Eirik Sausjord (ES)

Orientering fra gruppene
Fotball
Gruppen er heldige som får ha aktivitet etter gjeldende smittevernbestemmelser. Har hatt to helger med superlørdag
nå i april for aldersgruppen 2008-2012 der totalt 120 barn deltok under strikte koronaregler. Fotballskolen starter
forhåpentligvis opp som planlagt i begynnelsen av mai. Jobber med gjennomføring av camp og cup i sommer. Jobber
med videreutvikling av kioskdriften der det er inngått avtale om rabatterte priser med ArenaSalg, som er en
interesseorganisasjon for idretten. Man kan gjennom avtalen kjøpe inn store kvantum til større arrangement og de
leverer varene til idrettslaget. Jobber også med Fair Play og tenker at dette kanskje bør løftes opp på klubbnivå.
Innspill fra HS også i denne forbindelse er dette med RENT idrettslag som inngår i klubbhåndboken (punkt pending pt)
og som må forankres i respektive gruppe uavhengig av hverandre. HS sender ut informasjon om dette.
Ishockey yngres
Jobber for tiden med å skaffe trenere til alle lag. Liten utfordring i kabalen med hensyn til om det blir U21 eller U20
neste sesong. Forbundet ønsket U20, men dette er en utfordring aldersmessig hos oss. Alternativ å spille 2. div senior
om man ikke melder seg opp i klassen elite. Spillere fra U18 som nå går opp til U20/21 ønsker oppmelding til elite.
Nicklas og Sindre fortsetter som trenere. Har satt i gang med barmarkstreninger ute. Det er plassmangel utendørs og
smittesituasjonen tillater ikke innendørs trening pt. U7 og oppover trener barmark en til to ganger i uka. Blir ikke mye
spill med gjeldende regler, bare trening én og én uten puck og kølle. Man har heldigvis ikke mistet spillere enda til
tross for situasjonen. Får se det endelige resultatet av dette etter sommeren. Nye utfordringer mht isfordelingnår
Jordal skal stenges et helt år fremover og Oslohockey’en blir kastet ut av Sonia Henie hallen som sammen med
Vålerenga må finne istid i andre haller. Må finne på noe rundt barmarksløsninger parallelt med istrening til vinteren.
Rune Fjellvang har kommet inn i gruppestyret og skal ha fokus på jentehockey.
Ishockey Elite
Startet barmark forrige uke. Fikk litt tidlig slutt på fjorårssesongen seriemessig, selv om man var på is til månedsskiftet.
Var 21 spillere på barmark i år. Fornøyd med trener som ble ansatt i høst. Prøver å hente inn sponsorer. Ukentlige
møter med kretsen angående koronasituasjonen. Mange lag i ligaen som sliter med at 1. div ikke er med i krisepakken
for idretten. Ble nettopp klart at Narvik går ned i 1. div. Får dermed tre lange reiser neste sesong til Trondheim,
Haugesund og Narvik. Det ble stemt frem at vi skulle gjennomføre 5 serierunder før forrige sesong (vi stemte imot), og
vi regner med samme type serie neste år. Dette gjorde at vi måtte til Haugesund 2 ganger sist sesong. Vi må derfor
belage oss på å måtte reise til enten Trondheim, Narvik eller Haugesund to ganger neste sesong også. Det blir derfor
sannsynlig med 4 langturer for oss til høsten, kontra 2 som vi har hatt inntil sesongen 20/21.
Ikke før akkurat nå at man helt vet hva man planlegger mot pga mange usikre momenter. Trener barmark i ishallen da
Elite etter gjeldende smittevernregler har tillatelse til dette.
Håndball
Trener ute nå. Holder på med lagspåmelding til neste sesong og å skaffe trenere til neste sesong. Er også spente på om
det åpnes opp for å kunne spille kamper før sommeren og om man kan ha en skikkelig sesongavslutning med de
smittevernreglene som er. Ønsker å melde inn to saker: Nøkler og tilgang hallen og mulig krav om å måtte være
medlem i klubben dersom man er betalt trener.
Ski
Har hatt ett styremøte etter årsmøtet og fått konstituert seg og definert roller/arbeidsfordeling. Ønsker å fortsette
bruk av Lillomarka arena. Brukt to ungdomstrenere i år som man ønsker å bruke videre. Prøver å få dekket inn så man
har ansvarlige trenere for alle lag.
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Sykkel/triathlon
Representant ikke tilstede.
Seniorgruppa
Ikke skjedd så mye. Ble innkalt til møte med Bjerke bydel på veldig kort frist. Ble et lite tilfredsstillende møte der
bydelen var dårlig forberedt og hadde svært dårlig tid til tross for at de hadde initiert møtet.
Anlegg
Ikke noe nytt siden forrige møte.
Økonomi og eventuelt
Introduksjon – nytt hovedstyre
Kort introduksjonsrunde rundt bordet.
VA orienterte om hvordan vi har vært organisert i AU i forrige periode. Drøftet i AU-møtet om vi skal fortsette med de
samme gruppene fremover og endte opp med at vi beholder de samme gruppene kommende periode. Vi har mistet to
i AU og fått to nye og vi vil se på fremover hva disse skal fokusere på. Stian jobber videre på spons, Nina på
kommunikasjon, Viggo på klubbutvikling og Elin på anlegg. Rune og Roar trer inn i enkelte av gruppene etterhvert.
AU konkluderte i møtet tidligere i dag med at vi har forbedringspotensiale på de fleste områder, men kanskje spesielt
på kommunikasjon og klubbutvikling. Vi ønsker å jobbe mer med sportslig samarbeid, organisatorisk samarbeid,
hvordan være mer synlige, hvordan få det bedre ut til medlemmene etc. I forrige periode har det vært mye fokus på
ekstern kommunikasjon, og vi ønsker nå mer fokus på intern kommunikasjon. I anleggsgruppen ønsker vi å jobbe mer
strukturert mot ulike kommunale etater, utbyggere, politikere etc. Arbeidsgruppen har vært stor, og det vil være
hensiktsmessig å lage denne litt mindre og strukturere arbeidet enda mer.
I tillegg til referat fra gruppene i hovedstyremøtet, spiller daglig leder inn saker og medlemmene i hovedstyret kan
spille inn saker fra gruppestyrene. Det er ønskelig at saker man vil ta opp sendes godt forberedt til AU i forkant slik at
man kan være forberedt på disse og ha gjort seg opp en mening før hovedstyremøtet.
Kort status fra arbeidsgruppene
Kommunikasjonsgruppen
NK har hatt ansvaret foregående periode og fortsetter med dette. Nina presenterte kort arbeidet som er gjort i
gruppen. Ikke vært noe aktivitet etter årsmøtet. Venter på prototyp på nettsiden, så gått litt sent på web-siden. Skal
komme pilotløsning for fotballgruppen med bestillingsløsning «nettbutikk» som benyttes på levering fra
utstyrsleverandør.
Har vært jobbet mye med ekstern kommunikasjon og profilering foregående periode. Mer fokus på intern
kommunikasjon kommende periode.
SH nevnte at Instagram-kontoen har vært i utvikling med mange positive innlegg fra og for spillerne. Hatt ett tilfelle
der innlegg ble fjernet på oppfordring fra et av gruppestyrene da man mente saken hadde en litt uheldig vinkling.
Forsøker å monitorere innlegg.
Sponsorgruppen
SL har hatt ansvaret foregående periode og fortsetter med dette. Stian presenterte kort arbeidet som er gjort i
gruppen. Har samarbeidet delvis med kommunikasjonsgruppen. Presentasjonsmaterialet til bruk mot sponsorer er nå
klart (utkast presentasjon vedlagt forrige hovedstyrereferat). Er i kontakt med 20 store firmaer med hensyn til mulig
samarbeid. Økern Portal – forsinket mht ferdigstillelse og «grand opening» grunnet pandemien. Usikkert om, evt hvor
mye, de ønsker å bidra med spons inn mot oss pt.
Klubbutviklingsgruppen
Jobbet med et første-utkast til klubbhåndbok foregående periode og denne er godkjent i hovedstyret. Denne jobbes
det nå videre med, herunder vedlegg/maler som skal være tilknyttet klubbhåndboken. Det jobbes med å få
klubbhåndboken ut på nettsiden i lett tilgjengelig format.
Man har også ønsket et tettere sportslig arbeid sammen på tvers av gruppene. Det er også ønskelig med et tettere
organisatorisk samarbeid, herunder distribusjon av informasjon, møter med gruppestyrer/lagledere etc – synlighet for
medlemmer og andre. Støtte gruppene i deres utvikling. Opprette arbeidsgrupper for disse prosjektene.
Møtereferat
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Anleggsgruppen
ERG har hatt ansvaret foregående periode. Jobber med informasjon rundt ny flerbrukshall. Pt ganske stillstand da
idrettsparken er under omregulering, ventet ferdigstilt i slutten av 2021.
VA har vært i kontakt med arkitekt og BYM ang. BAMA-tomten for å finne ut av om det er planlagt noe organisert
aktivitet i forbindelse med omreguleringen. Det er det dessverre ikke slik det ser ut nå. Det må komme initiativ fra
politisk hold om det skal skje noe endring her.
Jobbe mer strukturert i arbeidsgruppen kommende periode. Nedskalere til noen sentrale personer som jobber
strukturert mot politiske miljøer; kommune og etatene der; utbyggere i området etc.
HS: Ny forskrift vedrørende håndtering av mikroplast, herunder granulat som benyttes i kunstgresset. Her vil det mest
sannsynlig bli nødvendig med tiltak for 7’er-banen som er vår. Avventer hva BYM tenker å gjøre for 11’er-bane.
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). HS distribuerer fordelingsnøkkelen på e-post sammen med hovedstyrereferatet. Dersom
kostnader for medlemmer med økonomiske vanskeligheter overstiger tildelte midler for gruppen i løpet av året, må
hovedstyret gjøre en ny vurdering mot slutten og eventuelt omfordele midler. Forslag enstemmig vedtatt.
Innspill fra AKS: Sende ut informasjon om ordningen til sosiallærer/administrasjon på skolene i området. HS
effektuerer dette.
Møteplan AU/hovedstyret
VA vil i løpet av kort tid sende ut møteplan for 2021.
Eventuelt
Innspill fra AKS om at det er ønskelig med deltagelse fra AU/administrasjon i gruppestyremøter, flere møter på tvers av
gruppene for å dra veksler på hverandres drift, lagledermøter, øvrige forum på tvers etc. HS: Allerede på agendaen å
kalle inn til lagledermøter og vi har hatt periodiske møter i gruppestyrer tidligere der styreleder og daglig leder har
deltatt for å informere om drift og svare på eventuelle spørsmål. Tar opp igjen tråden på dette. Håndballstyret har
møte 5. mai der det er ønskelig med deltagelse fra AU og daglig leder.
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