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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

31-05-2021 Teams Viggo Anthonsen Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Viggo Anthonsen (VA), Nina Kjærvoll (NK), Rune Fjellvang (RF), Ståle Hamnvik (SH), Frederick 
Kyrre Teisbo (FKT), Anne-Kristine Soltvedt (AKS), Magnus Færøy (MF), Pierre Vidal (PV) og Heidi 
Sønsthagen (HS). 

Forfall: Stian Langeli (SL), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Roar Thomassen (RT), Eirik Sausjord (ES) og Jo 
Sand (JS) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Er i gang med aktiv trening og serien er i gang for de under 20 år. Fotballskolen er også i gang. Planlagt Camp i uke 25, 
26, 32 og 40.  
I fotballstyret jobbes det med et spillerutvalg for gruppen 13-19 år der spillerne kan få en plattform for å få frem sine 
ønsker og som kommuniseres videre inn i styret. Jobber med foreldrekontakt som skal være knutepunkt her.  
I siste styremøte hadde man oppe sak rundt boikott av Qatar-VM. Man har landet på å støtte NFF Qatar-utvalgets 
konklusjon, dvs ikke boikott. Ønsker å publisere uttalelse fra fotballgruppen om dette. Viggo skal delta på fotballtinget 
med stemmerett og det kan derfor være greit å være transparente mht standpunkt. Mht vurdering om det er 
fotballstyret eller hovedstyret/klubb som skal stå for uttalelsen er det enighet i hovedstyret om at det er naturlig at 
denne uttalelsen kommer fra fotballstyret og at dette kommuniseres klart. 
Mht trenerutvikling jobbes det med en klubbtrener-ordning tilsvarende klubbdommerordningen som har vært 
praktisert noen år og som har fått svært gode skussmål. Disse klubbtrenerne skal bistå fotballskolen etc. 
Kommet godt i gang med fair play. Det har vært en Netflix-dokumentar om Ada Hegerberg der det var snakk om 
diskriminering. Har kontaktet moren til Ada Hegerberg for å se på noe rundt dette. 
Det er vekst i akademiene.  
 
Ishockey yngres 
Representant ikke tilstede. Rune – fått på plass en plattform for jentesatsing en gang i uken. To fått ansvaret for å 
drifte det ut. Angående damelaget ser det veldig bra ut for kommende sesong. De andre lagene er også i god gang 
med barmark. Sliter med det eldste laget U21 og det diskuteres om dette laget skal være med i elite eller bredde. 
Summa summarum ser det bra ut. Nicklas Hudd har vært et veldig bra bidrag til damelaget. 
 
Ishockey Elite 
Samme status som sist. Barmark fire dager i uken. Mangler 2-3 spillere før laget er fullt. Blir spennende å se til høsten 
da de fleste lagene i ligaen har mål om å rykke opp. Målet vårt er kvalik. Trener Nicklas Hudd som startet i høst er 
seriøs, har satt konkrete mål og har klare forventninger om prestasjoner. Jobbes på sponsor-fronten, men ingen 
konkrete nye sponsorer. Hatt en runde i styret på å fordele arbeidsmengden rundt spons på flere enn Stian.  
Venter på serieoppsettet som kommer i juli da man er spent på hvordan reise-kabalen går opp med Narvik nå også i 
første divisjon. Det skal gjøres en vurdering av det økonomiske oppgjøret etter sesongen. AU ser på dette i møtet 14. 
juni. 
 
Håndball 
Endelig kommet seg inn i hallen for aktivitet igjen. Har meldt på lag for neste sesong. Usikkerhet rundt den eldste 
lagenheten og har derfor meldt på ett lag Kvinner og ett lag jenter 20 år slik at man eventuelt kan støtte opp med 
spillere i denne aldersgruppen som måtte finnes i nærområdet.  
Det handler nå i stor grad om å skape en positivitet inn mot sommerferien slik at spillerne kommer tilbake etter 
sommeren da man frykter frafall. 
 
Ski  
Skjer ikke så mye. Ser på sponsing på draktene. Ønsker flere e-postadresser, men har fått tilbakemelding om at det 
ikke er ledige adresser på nåværende lisens. Mye gamle adresser som det skal ryddes opp i.  
Terrengsykkel for barn to ganger i uken. 
 
Sykkel/triathlon  
Representant ikke tilstede. Terrengsykkel for barn to ganger i uken, ref. Pierre. 
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Seniorgruppa 
Representant ikke tilstede.  
 

Anlegg 

 
Anleggsgruppen i AU 
Elin har hatt ansvar for flerbrukshallprosjektet og ønsker å få inn flere folk for bidrag til anlegg for øvrig. Mht 
flerbrukshallen er det nylig kommet en rapport om kvikkleire-funn. Man har visstnok forsøkt å få konsulentene til å 
trekke rapporten, men det ville de formentlig ikke, så det skal gjøres en ny undersøkelse. Elin prøver å finne ut av 
dette. Man vet ikke noe om potensielle utsettelser som følge av dette. 
Mht BAMA-tomten er det ikke planlagt noen flater til organisert idrett der. Høringsutkast med frist til september. På 
tide at vi varsler om vår situasjon hva gjelder mangel på idrettsflater. For første gang har vi stengt påmeldingen på 
fotballskolen som pt har 250 påmeldte. Har måttet stenge for 5-åringene. Svært stor pågang til tross for at man ikke 
har annonsert fotballskolen noe sted. Det er langsiktige planer om et potensielt nytt idrettslag ved Teisen der det er 
tiltenkt et stort område for fotballbaner. Ingen konkret informasjon om dette og dette vil uansett ikke løse sprengt 
kapasitet hos oss. 
Elin har vært i kontakt med Jan Bøhler om han kan stå litt på barrikadene for oss som idrettslag i Groruddalen. I 
området vårt er det kun ett sted vi kan få flater i fremtiden og det er BAMA-tomten. Bjerke er muligens et annet 
alternativ. 
Ståle: bør legge en langsiktig strategi for hvordan vi kan presse på, herunder samarbeid politikere, pressen etc.  
Tidligere har vi tilsynelatende hatt grei kapasitet når man ser på antall påmeldte lag kontra tilgjengelige fotballbaner, 
men nå er vi sprengt på kapasitet.  
Anne Kristine – deltok på et anleggsmøte i fjor der politikere sa seg villige til å jobbe sammen med idrettslagene. FAU 
på Refstad har også vært en stor aktiv gruppe. Anne Kristine kan bistå i et slikt arbeid. Spilt inn til Elin tidligere. Hentet 
frem fakta om bydelen. Refstad er én av to områder med trangboddhet i Oslo. Bør lage en politisk argumentasjon før 
man går til pressen. Har det vært noen dialog med de store utbyggerne? Ja, tidligere vært møte med Selvaag i 
forbindelse med utbyggingen ved Bjerkebanen.  
Bør få til et møte for oppstart av prosess/strategi ifht høringsfristen for BAMA-tomten snarest mulig. Elin skissert møte 
14. juni, men enighet om at vi bør få til et for-møte med et færre antall deltakere snarest mulig. Viggo kontakter Elin 
angående dette. 
Rune: Kommer Hasle-Løren til å sende inn en uttalelse her? Ja, enighet om at dette er påkrevet grunnet situasjonen vi 
befinner oss i. 
Ståle: God mediesak da det er svært kritikkverdig at det ikke bygges hverken skole, barnehage eller idrettsflater som 
står i sammenheng med den enorme boligutbyggingen i området. 
 
Oppfølging av parkeringssituasjonen i forbindelse med omregulering av idrettsparken. Gitt tilbakemelding om at 
skissert basketbane eventuelt kan utgå, noe som vil gi 14 flere parkeringsplasser. BYM har formidlet at de har gitt 
tilbakemelding om at basketkurver kan skisseres inn på isrinken. Slik sett mister man teknisk sett ikke basketbanen. 
 
Planlagt forprosjekt ishall. Konsulenter vært på befaring angående prøver av grunnen som skal gjøres før sommeren. 
 

Fra AU, økonomi og eventuelt 

 
Kommunikasjonsgruppen 
De nye nettsidene er publisert for fotballgruppen som prøveprosjekt og man skal se hvordan denne malen kan 
benyttes for de andre gruppene. Marian og Even jobber med dette. Noen småting gjenstår, men nåværende format er 
i all hovedsak det tiltenkte formatet.  
Bestillingsfunksjonen Rubic – pilot for fotballen, men skal kunne brukes for andre grupper også etter hvert om det er 
behov. Mangler integrering mht status betaling mellom web og Rubic pt og dette jobbes det med. Bestillingsløsningen 
man benyttet i Rubic i fjor er mangelfull på flere punkter, herunder mangel på produktkatalog, dårlige rapporter, 
krever mer manuelt arbeid etc. 
Instagram og Facebook – videoen som skulle lages er utsatt til høsten grunnet pandemien. 
Gruppen jobber fremover med en kommunikasjonsstrategi ifht intern-kommunikasjon der vi ser på hvilke behov som 
finnes i klubben. Kan være alt fra å dele tips som å fylle ut utleggskjema til andre ting som er felles for alle idrettene. 
En del av behovet vil dekkes gjennom klubbhåndboken som snart rulles ut. Nina og Viggo håndterer denne 
publiseringsprosessen. Økonomihåndboken blir en del av klubbhåndboken. 
Nåværende leder i kommunikasjonsgruppen ønsker å tre av, så man forsøker å finne en erstatter. Ønskelig med en 
person som er prosjektleder-orientert og som har driv til å drifte dette videre.  
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Sponsorgruppen 
Stian ikke til stede. Gitt tilbakemelding om at det ikke er inngått avtale med noen nye konkrete sponsorer siden forrige 
møte, men at det jobbes med potensielle sponsorer. 
 
Klubbutviklingsgruppen 
Innebandyskole – lagt ut forespørsel på hjemmesiden om noen er interessert i å ta ansvar for dette og har fått på plass 
ansvarlig. Planlagt oppstart i uke 41. Roar følger opp med møte etter ferien. 
Har hatt et første møte med sportslig leder fotball, håndball og ishockey, Viggo og Roar om samarbeid på tvers og hva 
vi ser for oss av muligheter. Konsensus om at fysisk trening kan gjøres på tvers. Landet på å ha lyst til å prøve ut en 
Hasle-Løren Idretts-skole med fokus på turn/motorikk/styrke/spenst/hurtighet, og der de som er med på akademiene 
har mulighet til å være med en dag i uken og at det blir et frittstående tilbud til andre. 
Har hatt dialog med Refstad skole om aktivitet der de stiller med egen ressurs og skal komme én dag i uken. Har ikke 
fått kommet i gang grunnet pandemien. 
Ønsker å jobbe videre med møte på tvers for gruppelederne om treningsavgifter/rabatter/treningstider der Viggo og 
Heidi deltar. Kaller inn til møte i august. 
Rune meldte tilbake at man får startet opp med en plattform for jentehockey til høsten.  
Klubbhåndboken er nå klar, herunder økonomihåndboken som er et veldig viktig punkt i denne. 
 
Bydelstilbud for ungdom 
Starte opp lavterskeltilbud for ungdom. Fredag aktuelt for fotball. Klubbhus mulig andre dager også. Viggo har videre 
dialog med bydelen. 
 
Økonomi  
De ansatte i administrasjonen har ikke hatt lønnsjustering siden desember 2018. AU har i dagens møte vedtatt å 
justere opp lønnen iht akkumulert endring i konsumprisindeksen ca 4,7%. Hovedstyret stiller seg bak dette vedtaket. 
 
Diverse 
E-post fra NIF om system med total-oversikt over trenere. Det kommer visstnok krav om trenerattest fremover. Nyttig 
verktøy for idrettslaget? Heidi distribuerer til gruppelederne sammen med styrereferatet. 
 

 


