Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
22-11-2021
Tilstede:
Forfall:

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

Orientering fra gruppene
Fotball
Kommet veldig godt i gang med Fair Play med Mette Mannsåker som ansvarlig. Vi ble kåret til månedens fair playklubb i høst. A-lag rykket opp i 4. divisjon, J15 vant sin serie og kan rykke opp om de ønsker. G15 har gjort det bra i
serien sin og var én plass unna interkrets. G13 ble seriemestere. Går med underskudd også i år og må se litt på
økonomien. Reforhandler pt. kontrakt med sportslig leder. Har inngått samarbeidsavtale med Mjøndalen for
talentutvikling på guttesiden da Mjøndalen har filosofi om at spillerne skal bli i moderklubb til de er 16 år. Lignende
samarbeid på jentesiden med VIF som på jentesiden har lignende filosofi som Mjøndalen.
Klubben har vokst mye de siste årene og vi bør se på hvordan vi jobber administrativt. Fotballgruppen trenger
administrativ ressurs til en del oppgaver og muligens er det flere grupper som trenger dette.

Ishockey yngres
Arrangerte vellykket Kiwanis-cup i helgen. Ser ut til å gå greit med de yngre lagene. Når det gjelder jentene har man
fått halv is fast én dag i uken som man skal holde fast på. Aldersgruppe 1.-4. klasse. 35 jenter deltok på Girls World
hockey day. Stor suksess! Ligger godt an på sølv-plass for damelaget og har Stavanger på besøk til helgen. Usikker på
status i økonomien da dommerregningene har doblet seg denne sesongen og man hadde en tur til Trondheim som ble
veldig dyr.
Ishockey Elite
Representant ikke til stede. Stian: Styret vedtok å skifte ut trener 1. november og ny trener har kommet på plass.
Andre trenerbyttet på ett år. Har tapt en kamp etter dette, men vant begge kamper mot Furuset. Spiller mot Gjøvik til
helgen.
Håndball
Representant ikke til stede.
Ski
Det har vært barmark og rulleski, men begynte å fryse på litt i forrige uke og hadde noen fall på rulleski. Avslutter
derfor dette for sesongen. Samling i Trysil nå til helgen med ca 70 påmeldte. Jobber med ajourhold rundt politiattester.
Viggo sjekker rundt rutinen med fornyelse.
Sykkel/triathlon
Representant ikke til stede.
Seniorgruppa
Hatt tre møter i høst med fine foredragsholdere i tillegg til de ukentlige faste aktivitetene. Gruppa har også stått på
stand Expo 60+ i regi av Oslo Idrettskrets 3.september i Simens-bygget på Østre Aker vei. Målet var å gi personer over
60 år i Oslo et tilbud om fysisk aktivitet. Dessverre liten oppslutning fra bydelen.
Gruppa har også tatt på seg å hjelpe Hockey Elite sesongen 2021/22 med vakthold og bevertning i 1911 klubben.
Avslutter året med julemøte i klubbhuset 15. desember. Har også vært mange jubilanter i høst; 10 stk som har rundet
hhv. 75, 85 og 90 år. Bydelen hadde møte for senior aldersgruppe på klubbhuset. Til tross for mange inviterte var det
svært få som dukket opp. Det kom fem fra vår egen gruppe. Det holdes tilsvarende møter flere steder i bydelen og
dette kan være årsak til dårlig oppslutning.
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Referat

Anlegg
Anleggsgruppen i AU
Vi har prøvd å invitere oss inn til byråden. Husum Vold (pappa i fotballgruppen) jobber for SV på Stortinget og han
kjenner byråden godt. Han skal prøve å komme i dialog på våre vegne.
Markussen fra MDG er den aller viktigste byråden i slike saker.
Behovsanalysemøte med BYM og Oslobygg om ny ishall der daglig leder og driftsleder deltar.
Fra AU, økonomi og eventuelt
Kommunikasjonsgruppen
Ikke gjennomført noen møter i høst da møter blitt avlyst fordi folk ikke har kunnet stille på foreslåtte tidspunkter. Ny
leder har invitert til møte 24. november.
Klubbhåndboken i første-utkast er nå klar for nettsiden. Gjenstår kort samtale med utvikler om veien videre og tilgang
til publisering.
Sponsorgruppen
En del potensielle sponsorer på den opprinnelige listen har blitt fulgt opp. Har ikke fått noen hovedsponsor på blokka,
men muligens en vanlig sponsor.
Spar – sponsing av drakter for fotballen. Her har det vært noe mer dialog. De ønsker også profilering på trenerjakker.
Ønsker å få med også ishockey og håndball. Gruppene må gå i dialog seg imellom om hvordan fordeling skal ivaretas.
Klubbutviklingsgruppen
Innebandygruppen er nå oppe og går. Klubbhåndboken, nevnt over, er snart på plass i første-utkast på hjemmesiden.
Årsavslutning

Herunder årlig møter og maler (årsberetning, presentasjon, protokoll, budsjett etc). Heidi distribuere maler
slik at alle grupper sikrer tilstrekkelig dokumentasjon ifht respektive gruppers møter.
Årlig møter må avholdes senest uke 7 (17. februar). Viktig at det ikke settes opp årlig møte på dager som
kolliderer med andre gruppers årlig møte.
Årsmøte for klubben – 24. mars.
Møteplan frem til årsmøtet:
Hovedstyremøte 14. februar og 14. mars.

Møtereferat
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