Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
11-10-2021
Tilstede:

Forfall:

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

Orientering fra gruppene
Fotball
VA redegjorde for fotballgruppen i fravær av gruppeleder. Mye aktivitet i fotballen, herunder fotballskole med litt over
300 deltakere som avsluttes i morgen. Det har vært gjennomført camp i uke 26, 32 og uke 40. Fotballakademi har nå
124 deltakere i ulike aldersgrupper og med forskjellig type oppdeling, herunder keepertrening osv. Har akkurat blitt
godkjent som kvalitetsklubb. Offisielt godkjennes man først på kretsens fotballting våren 2022. A-lag ligger an til
opprykk 4. div., junior til 1. div og G06 til inter-krets. Man har litt lenger vei å gå på jentesiden, men det er god
fremgang og vekst også der.
Ishockey yngres
Serien startet. Ikke hatt så stort frafall på de yngre. Man er veldig avhengig av trenerne. Tendens til at lagenhetene
rakner etter U13. Skøyte- og hockeyskolen starter på torsdag. Fredag starter REA med 120 barn. 60 deltakere på
hockey-camp i uke 40. Både hockeyakademiet og camp’ene har blitt sportslig veldig bra gjennomført siden Nicklas
Hudd og Sindre Jensen har tatt over. På camp i uke 40 deltok det spillere fra seks forskjellige klubber.
Jente-hockey – merket at det kolliderer med håndballskolen på mandager. Kommer til å gå aktivt inn mot skøytehockeyskolen for å rekruttere jenter inn til jente-hockey. Man ser rask fremgang på de som deltar. Det er engasjert to
trenere til denne aktiviteten. På lørdag er det World girl hockey-day som arrangeres over hele kloden. Prøver å
rekruttere inn så mange vi kan. 15 påmeldte per nå.
Damene er godt i gang med serien. Har spilt tre kamper og tatt åtte av ni poeng. Ligger på 2. plass, men noen har spilt
opptil seks kamper mens vi har spilt bare tre kamper. Ingen spillere som er fostret i egen klubb eller bor i nærmiljøet.
Klubben har begynt å få et godt rykte som en ordentlig klubb og flere spillere kommer langveis fra – en spiller bor én
mil nord for Kongsvinger.
Ishockey Elite
Representant ikke til stede.
Håndball
Nytt – lagenehetene J05-07 nedlagt. Trukket lag også i øvrige lagenheter. Esethu trukket seg. Lønn BK nå i mål.
Ski
Har begynt med barmarkstrening i dag der rundt 30-40 deltok. Det blir rulleskitrening på Lillomarka for de litt eldre. Slo
sammen skiskole og de eldre til samme dag i fjor og i år. I år blir skiskolen på mandager som kolliderer med
håndballskole og jentehockey, men for å få kabalen til å gå i hop med trenere blir det nok vanskelig å flytte på det
denne sesongen.
Sykkel/triathlon
Representant ikke til stede. PV: Terrengsykkelgruppen avsluttet for i år.
Seniorgruppa
Representant ikke til stede.
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Anlegg
Anleggsgruppen i AU

Har vært en del nyheter rundt anlegg; mediaoppmerksomhet rundt forprosjekt og bygging av ny ishall samt
vårt engasjement rundt idrettsflater på BAMA-tomten. Vi har forsøkt å invitere oss for å snakke med
byråden for idrett. Har ikke fått svar på denne henvendelsen enda. Vi har et kjempeproblem med flater og
spesielt om man ser 5-10 år frem i tid, så viktig å jobbe frem løsninger nå når muligheten er der.
For idrettsparken venter vi fortsatt på godkjenning av ny reguleringsplan.
Innspill fra gruppeleder ishockey om at arbeidsgruppen for ny ishall bør sørge for en sammensetning som
har kunnskap om hensiktsmessig utforming.
Vi er kjent med at det på nye Jordal er valgt løsninger som ikke er optimale. Vi bør være proaktive når
prosjektering starter slik at vi får med hensiktsmessige innspill.
Plasthallen
Mottatt kostnadsestimat for demontering av hallen fra Hallmaker. Estimat 450k under forutsetning av at vi
selv på dugnad har strippet hallen for varmeovner, lysarmaturer og ventilasjon, samt fjernet tilliggende
utvendige bygg og containere.
Hallmaker foreslår å legge ut hallen for salg i størrelsesordenen 300k, eventuelt noe lavere, mot at kjøper
bekoster demontering og opprigging/ny duk der hallen skal tas i bruk.
Et worst case scenario for oss vil være at hallen ikke blir solgt og må rives. Antatt kostnadsestimat i
størrelsesordenen 100k. Vi må innhente et mer konkret tilbud fra Riv-Øst AS.
Det vil videre være viktig å ha en juridisk «vanntett» avtale som sikrer at hallen fjernes av kjøper innen den
tidsramme man har blitt enige om. Vi bør uansett ha en plan B der alternativet er riving om man skulle
komme under tidspress mht avvikling/fjerning av hallen.
AU innstiller på å legge hallen ut for salg for 200k. Hovedstyret stiller seg bak forslaget. Daglig leder sørger
for å legge ut annonse på finn.no snarest mulig.

Fra AU, økonomi og eventuelt
Kommunikasjonsgruppen

Ikke skjedd så mye i kommunikasjonsgruppen siden sist. Leder trakk seg før sommeren og har fått på plass
ny leder; Hanne Kreutz-Hansen.
Det har skjedd mye i gruppen siden oppstart, men fortsatt mye å ta tak i fremover.
Sponsorgruppen
Ikke skjedd så mye i sponsorgruppen siden sist. Vi har vært på jakt etter hovedsponsor og hadde håpet på at

Økern Portal skulle bli en av disse. De gikk i fjor inn i Ishockey Elite og har nå bestemt seg for å begrense seg
til dette og ikke utvide engasjementet til hovedsponsor for klubben.
Klubbutviklingsgruppen

Har startet samarbeidet med REA. Fotballen er i gang, og så skal håndballen og ishockey i gang etter hvert.
Har tanker rundt idrettsskole som supplement til de øvrige skolene.
Avtale REA – Viggo sender signert avtale til daglig leder.

Innebandyskole starter denne uken.
Jobber videre med klubbhåndboken og skal få den ut på nett på en ordentlig måte. Vil også jobbe videre
med innhold i klubbhåndboken og prinsipper for eksempelvis dugnadsinntekter og lignende.
Presentasjon fra kontrollutvalget
Jan Rune Løvnæseth deltok i møtet som representant for kontrollutvalget. Se vedlagte presentasjon.
Viktigheten av å følge opp de vedtak som er gjort i hovedstyret samt årsmøtevedtak ble presentert. Herunder kan
spesifikt nevnes:
Møtereferat

Side 2 av 3

HASLE-LØREN idrettslag

•
•

Referat

Publisering av gruppenes og hovedstyrets styrereferater. Her er det store mangler i flere av gruppene. Se
detaljert oversikt i presentasjonen.
Årsmøtevedtak mht oppfølging av dugnadsmidler DHL-stafetten i håndballgruppen til fordeling på
lagenhetene. Sak ikke fulgt opp i håndballstyret. Dette må gjøres.

Spørsmål fra ishockeygruppen
Ønske om å endre rutiner for innkjøp og betalingsløsning i kafeteria. Daglig leder informerte om at dette er opp til
ishockeygruppen selv å ta beslutninger om.
Uklarheter rundt idrettsoppgjør og dommerregninger som fra i år tas via idrettsoppgjør. Gruppeleder tar dette videre
med dommeransvarlig i gruppen som må sørge for distribusjon av dommerregninger til de lagledere som skal betale
respektive regning.
Julebord?
Spørsmål fra daglig leder om vi skal invitere til julebord i år med forslag til dato 3. desember som er eneste passende
ledige dato i kalender. Forhører oss med gruppeleder om datoen når referat distribueres.

Møtereferat
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