
Forslagsstillers tekst er i sort. 

Hovedstyrets tekst er i blått. 

 

Forslag til årsmøtet i Hasle Løren IL:  

Forslag 1.  

Ønsker en redegjørelse og skriftlig oversikt over hvor mye Hasle Løren Idrettslag mottar i tilskudd fra 

Oslo kommune og andre «givere»?  

Hvordan fordeles tilskudd fra kommune og andre «givere» i Hasle Løren?  

Hvordan er brøken som benyttes for fordeling mellom de forskjellige gruppene i Hasle Løren?  

Forslag: Hasle Løren IL viser hvilke beløp som mottas i støtte/bidrag/spons osv., og fremlegger 

skriftlig oppstilling med brøkfordeling på hvordan midler/tilskudd (som nevnt over) fordeles mellom 

gruppene og brøken på dette.  

Hovedstyrets innstilling: 

Det er uklart for hovedstyret hva forslagstiller ønsker at det stemmes over. Slik hovedstyret forstår 

spørsmålene ønskes informasjon. Spørsmål to og tre oppfattes å være samme spørsmål med ulik 

ordlyd. Forslagsstiller deltok i styremøte i ishockeygruppen 20. august 2020 der styreleder og daglig 

leder var til stede for å svare på spørsmål fra forslagstiller om regnskap og generell drift. Flere av 

spørsmålene/sakene i dette dokumentet var tema også i det møtet. Forslagstiller var i samme 

anledning i dialog med leder av kontrollutvalget. 

Spørsmålene i Forslag 1 belyses i det følgende. 

Alle tilskudd fra Oslo kommune, Oslo Idrettskrets og Bjerke bydel er spesifisert på enten egen linje i 

resultatregnskapet eller i note 2 til årsregnskapet. I tillegg er det i år tatt inn en tabell i 

årsberetningen som nærmere spesifiserer hovedstyrets inntekter og kostnader utover det som er 

spesifisert i årsregnskapet. 

Idrettslagets regnskap er oppbygd som et «konsernregnskap» der det er separate regnskaper for alle 

gruppene samt hovedstyret og disse regnskapene utgjør til sammen regnskapet for idrettslaget.  

Prinsippene for allokering av inntekter og kostnader har i mange år vært slik at gruppenes regnskaper 

består av inntekter og kostnader relatert til den sportslige aktiviteten i respektive gruppe. 

Hovedstyrets regnskap består av alle generelle inntekter og kostnader for klubben som sådan og som 

ikke er spesifikt relatert til én eller flere grupper. I hovedstyrets regnskap ligger også alle offentlig 

tilskudd. Tanken bak en slik allokering er forutsigbarhet. En fordeling av midler fra hovedstyret til 

gruppene vil nødvendigvis måtte baseres på en fordelingsnøkkel. En slik fordelingsnøkkel vil 

presumptivt variere fra år til år. Det vil videre være naturlig å gjøre en fordeling retrospektivt når 

hovedstyrets årsresultat er klart. Det betyr at gruppene ikke kan budsjettere med en overføring til 

disposisjon det kommende året da størrelsen på overføringen ikke vil være kjent før senere i 

regnskapsåret. 

I 2020 og 2021 har bydelsmidler fra Bjerke bydel (200k), som benyttes til støtte for økonomisk 

vanskeligstilte medlemmer, blitt distribuert til gruppene fordelt etter medlemsmasse (alder 6 – 19 år) 

i respektive gruppe ved årsslutt det foregående år. Medlemsmassen i idrettslaget fremgår av tabell i 

årsberetningen.  



I 2021 er hovedstyrets innstilling videre at 50% av årets overskudd i hovedstyret, dvs kr 526 847, skal 

fordeles til gruppene basert på medlemsmasse (alder tom. 19 år) ved årsslutt. Resterende 50% skal 

allokeres til anleggsfond. 

Styret anmoder forslagstiller om å utdype hva det ønskes stemt over, alternativt vurdere om 

forslaget skal trekkes fra sakslisten. 

 

Forslag 2.  

Åpent og ryddig regnskap i Hasle Løren.  

Endring av dagens praksis med lukket regnskap med kontrollkomite i Hasle Løren. Slik IL presenterer 

regnskapet i Hasle Løren, er det ikke mulig for medlemmer i IL eller noen av gruppene å få oversikt 

over klubbens drift og økonomi.  

Det bør foreligge ryddige regnskap pr gruppe og eget regnskap for IL. I dag samles alt i ett 

uoversiktlig oppsett som er umulig å forstå, da det resterende av grunnlaget i regnskapet er lukket. 

Denne praksisen gjør det umulig for medlemmer av både gruppene og IL og komme med 

engasjement og konstruktive innspill til drift av klubben.  

 

Forslag: Åpent og oversiktlig regnskap i Hasle Løren IL. Ryddige og oversiktlige regnskap for hver 

enkelt gruppe. Til årsmøtene i IL vil da alle gruppene og IL ha oppsett hver for seg og ingen 

sammenblanding av regnskapene. Det vil fullt ut være mulig å sammenfatte resultat og balanse til 

slutt, for idrettslaget totale oppsett i hht gjeldene lovverk. Dette vil gjøre det mulig å få oversikt og 

innsikt over både klubbens økonomi og gruppenes økonomi.  

Hovedstyrets innstilling: 

Hovedstyret stiller seg uforstående til påstanden om at dagens praksis er «lukket regnskap med 

kontrollkomite» og at det ikke utarbeides ryddige og oversiktlige regnskaper for alle grupper. Det er 

videre uklart for hovedstyret hva det spesifikt skal stemmes over da vår oppfatning er at dagens 

praksis er dekkende for det forslagsstiller etterspør. Kontrollutvalget er videre et lovpålagt organ som 

i tillegg til ekstern revisor utøver kontroll i idrettslaget og der medlemmer også kan henvende seg 

med relevante spørsmål om ønskelig. Årsmøtet kan ikke beslutte å avvikle dette organet. 

Som nevnt under Forslag 1 utarbeides det regnskapstall for alle grupper separat. Det distribueres 

månedlige rapporter detaljert ned til transaksjonsnivå for samtlige grupper inkludert gruppenes 

avdelinger. I rapportene er det også en oversiktlig sammenstilling av regnskapstall (resultatregnskap 

og balanse) for respektive gruppe. Månedsrapportene distribueres til respektive gruppes 

gruppestyre, samt økonomiansvarlig og lagledere i respektive gruppe. Arbeidsutvalget og 

kontrollutvalget mottar hovedstyrets og samtlige gruppers månedsrapporter.  

Videre legges dokumenter fra gruppenes årlige møter, herunder regnskap og budsjett for respektive 

gruppe, ut på hjemmesiden i etterkant av de årlige møtene og er således tilgjengelig for alle 

medlemmer. Alle medlemmer kan også delta i gruppenes årlige møter. 

Hovedstyret er av den oppfatning at regnskapsmaterialet som legges frem følger alle lovkrav, er 

transparent og tilgjengelig for alle relevante involverte.  

 



Styret anmoder forslagstiller om å utdype mer konkret hva det ønskes stemt over, alternativt 

vurdere om forslaget skal trekkes fra sakslisten. 

 

Forslag 3.  

Vedtektsendring i IL sin paragraf 14 Årsmøtet.  

Ferdig regnskap og budsjett bør være tilgjengelige sammen med innkallingen eller minst en uke før 

fristen for innmeldte forslag som skal behandles på årsmøtet.  

Tilgang til fullstendige regnskap og budsjett, gjør det mulig å komme med kvalifiserte forslag til 

årsmøtet.  

Slik ser §14-2 ut i dag: Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til 

medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil 

bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være 

sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 

med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.  

Forslag: endring i §14 – 2:  

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på 

annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. 

Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller 

på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én 

uke før årsmøtet. Fullstendig regnskap og budsjett skal være tilgjengelige senest en uke før fristen 

for innlevering av forslag til årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til 

styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med 

forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.  

Hovedstyrets innstilling: 

Forslag til endring er markert med uthevet skrift i forslaget over. 

Idrettslagets lovnorm følger NIF’s mal for lovnorm for idrettslag. Det er en logisk årsak til at 

prosessen er som beskrevet i lovnormen. Forslag til saker kan ha innvirkning på regnskap og budsjett 

og derfor må forslag til saker mottas før hovedstyret kan gi sin endelige innstilling til regnskap og 

budsjett. 

Hovedstyret innstilling til årsmøtet er at lovnormen (vedtektene) ikke skal fravike NIF’s lovnorm og 

at eksisterende ordlyd beholdes. 

 

Forslag 4.  

Kontoer til alle lagenheter som disponeres av laget selv.  

Forslag om at det opprettes bedriftskontoer for alle lagenheter i Hasle Løren hockey der lagleder og 

økonomiansvarlig pr enheten styrer lagets konto.  



Praksisen i dag er berammet på at privatpersoner legger ut for alle kostnader, for så å få beløpet 

refundert. Dette er upraktisk og ikke holdbart.  

I flg lagledere i de andre gruppene er praksis her, det samme som i hockey.  

Kontoer pr lagenheter bør settes opp i alle grupper i Hasle Løren, der gruppen ønsker dette. Dette er 

vanlig praksis i andre idrettslag.  

Forslag - A: Det opprettes egne kontoer for alle lagenheter i Hasle Løren Hockey, som disponeres av 

økonomiansvarlig og lagleder for enheten.  

Forslag – B: Det opprettes egne kontoer for alle lagenheter i alle gruppene i Hasle Løren idrettslag. 

Kontoen disponeres av økonomiansvarlig og lagleder for enheten.  

Hovedstyrets innstilling: 

Iht lovnormens §20 (2) bokstav b tilligger det styret å sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende 

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. Årsmøtet velger 

hovedstyret og det formodes at årsmøtet har tillit til det valgte hovedstyret. 

Hovedstyret er av den oppfatning at idrettslagets økonomistyring må ses som en helhet og at å 

fremme enkeltsaker som påvirker den interne kontrollen i idrettslaget kan medføre manglende 

forsvarlig økonomistyring. 

Forslaget er videre ikke vanlig praksis generelt i idrettslag og frarådes på det sterkeste fra juridisk 

avdeling i NIF. Manglende kontinuitet, kompetanse, kapasitet osv. i dugnadsapparatet vil medføre en 

svært uoversiktlig situasjon mht. økonomistyringen i idrettslaget. 

Idrettslaget har i lang tid arbeidet med klubbhåndbok. Et første utkast av denne er nå ferdigstilt og 

tilgjengelig på hjemmesiden. I neste fase vil denne bearbeides videre, herunder med dokumenter 

som er naturlig å knytte til klubbhåndboken, eksempelvis økonomihåndbok, skjemaer, maler etc. 

Idrettslaget har siden 2019 benyttet Rubic som medlemssystem og system for fakturering av 

medlemskontingent og sportslige aktiviteter. Systemet har vist seg tidkrevende å få i løpende drift på 

en tilfredsstillende måte, og det har vært mange «barnesykdommer» som har måttet bli rettet opp i 

underveis. Det har også vært jobbet kontinuerlig med systemleverandør om forbedringer generelt i 

systemet. Dette har ført til at vårt ønske om å ta i bruk systemets øvrige funksjoner innen økonomi, 

herunder lagøkonomi, har blitt utsatt. Intensjonen er å få tatt i bruk dette utover våren/sommeren 

og dette vil føre til endrede rutiner i idrettslaget, herunder lagkonti tilknyttet Rubic. 

Hovedstyrets innstilling til årsmøtet er at det ikke skal opprettes egne kontoer til disposisjon som 

foreslått i Forslag – A og Forslag – B over. 

 

Forslag 5.  

Forslag om at praksisen med at lagenhetenes penger på private «foreldrekontoer» registreres som 

Hasle Lørens egenkapital avsluttes.  

I dag blir lagenhetene bedt om å melde inn penger fra PRIVATE «foreldrekontoer» på forskjellige 

lagenheter i H/L hockey. Grunnet punkt 4 og dagens praksis, opprettes det «foreldrekontoer» for å få 

logistikken til å flyte. Disse midlene som står på private «foreldrekontoer» har til nå blitt registrert 

inn som egenkapital i Hasle Løren. Dette er ikke midler Hasle Løren faktisk disponerer over, og de kan 



derfor ikke registreres inn som klubbens EK. Dette er også en «praksis» som ikke er lov i hht Oslo 

idrettskrets.  

Forslag:  

Hasle Løren IL avslutter praksisen med å innhente opplysninger fra «foreldrekontoer» og kontoer 

som brukes skal være oppført i Hasle Løren og benyttes i hht punkt 4.  

Hovedstyrets innstilling: 

Såkalte «foreldrekonti» kan oppstå enten ved at man har mottatt et forskudd fra idrettslaget til 

dekning av løpende utgifter eller ved at lagenheten har hatt økonomisk aktivitet utenfor idrettslagets 

regnskap.  

Alle aktiviteter lagenheter har i klubbregi, både sportslig og sosialt, og som innebærer en kostnad og 

eventuell egenandel, er transaksjoner som er relevante for idrettslaget og som skal bokføres i 

idrettslagets regnskap. Som eksempel kan nevnes cuper, reise til borte-kamper, dugnader, 

tilstelninger osv. Påstanden om at midler på «foreldrekontoer» ikke disponeres av idrettslaget og 

ikke skal registreres inn som egenkapital er feilaktig. Hvis en foresatt har samlet inn egenandeler til 

aktivitet som skal foregå i idrettslagets regi eller om foresatt har mottatt forskudd til å dekke utgifter, 

så er det de facto midler som tilhører idrettslaget og som skal registreres i idrettslagets regnskap. 

Som nevnt i foregående punkt finnes det funksjoner i Rubic som kan tas i bruk for å bedre 

håndteringen av og kontrollen med inntektssiden i lagenhetene. Dette er spesielt relevant for 

egenandeler, der omfanget av dette er særegent for ishockeygruppen, og gjennomføring av 

dugnader. Her vil det bli krav om at dette faktureres fra Rubic. Hovedstyret vil prioritere 

implementering av denne funksjonen utover våren/sommeren. 

Hovedstyrets innstilling til årsmøtet er at forslaget forkastes som enkeltstående forslag da 

idrettslagets økonomistyring må ses i sammenheng og at hovedstyret gis myndighet til å tilpasse 

dagens rutiner. 

Forslag 6.  

Debet kort i kiosken i ishallen.  

I dag er praksisen at penger overføres til en privat person i hockey gruppa. Dette forslaget følger 

samme prinsipp som forslag 4. Privatpersoners kontoer skal ikke benyttes som «mellomstasjon» for 

vanlige driftskostnader i Hasle Løren. I flg. Astrid Johannessen, rådgiver for lovsaker og 

organisasjonsspørsmål i Oslo idrettskrets, er dette helt ulovlig. Vi ønsker at det opprettes en 

debetkonto med kort, til innkjøp av varer til kiosken.  

Forslag - A: Debet kort til Hasle Løren hockey for innkjøp av varer til kiosken. Kortet disponeres av 

styret i hockeygruppa.  

Forslag – B: Debet kort til alle gruppene i Hasle Løren som har behov for innkjøp til kiosk/kafeteria 

drift i sin gruppe, og disponeres av styret i hver gruppe.  

Hovedstyrets innstilling: 

Iht lovnormens §11 (2) bokstav e skal alle utbetalinger godkjennes av minst to personer. Bruk av 

debetkort er et brudd på dette kravet og medfører eksempelvis bortfall av den økonomiske støtten 

idrettslaget får fra Norges Idrettsforbund. 



Dagens praksis i ishockey-kafeteriaen er at det utbetales et forskudd til konto tilhørende det som var 

økonomiansvarlig i ishockeygruppen på det tidspunktet kontoen ble opprettet (nå leder i 

ishockeygruppen). Vedkommende har videre utstedt et debetkort til denne kontoen og det leveres 

jevnlig utleggskjema/dokumentasjon på bruk av midler. Denne praksisen med forskudd til 

dugnadsapparatet er helt legitim og iht NIF’s norm for økonomihåndbok for idrettslag. 

Hovedstyret stemmer imot forslag om å anskaffe debetkort både under Forslag – A og Forslag – B. 

 

Forslag 7.  

Fordeling av grasrotmidler.  

 

Bildet over viser en oversikt fra Norsk Tipping, over grasrotmidler utbetalt til Hasle Løren fra 2009 og 

frem til i dag.  

Fra f.eks 2018 til og med 2021 er det overført nesten 1 million kroner (961.028,-)  

På Hasle Løren sin hjemmeside står følgende:  

Hasle-Løren IL har vedtatt at alle inntektene vi får inn på Grasrotandelen skal gå inn i anleggsfondet. 

De prioriterte prosjektene vi har er isrink og en ny kunstgressbane på Løren Idrettspark.  

Etter informasjon fra Anne Hellseth ansvarlig for Grasrotmidler i Norsk Tipping og Kristian Laustad i 

Lotteritilsynet, skal grasrotmidler fremme frivillig aktivitet og ikke benyttes til næring eller der det 

foreligger offentlig ansvar. Dette følger av §5 i forskriften om grasrotmidler.  

Vedrørende anlegget ble Sigurd Kurdør, ansvarlig for idrettsanlegg i BYM kontaktet.  

Det nye anlegget som etter hvert skal komme, vil bli bekostet i sin helhet av Oslo kommune i flg han. 

Han presenterte videre at, Hasle Løren selvsagt kan ha ønsker om utstyr, som treningsapparater, evt. 

tak over isrink osv, som klubben selv må bekoste, men alle kostnader til total utvikling av området 



inkludert isrink og kunstgressbane skal bekostes av kommunen som er eier av anlegget. 

Grasrotmidler kan heller ikke overføres kun til deler av gruppene i klubben. Dvs om eks. 

klubbhus/utleielokale ved gressbanen, må bekostes av Hasle Løren, kan ikke alle grasrotmidlene 

overføres i fond til dette.  

I denne sammenheng, er Hasle Lørens sin praksis med grasrotmidlene, feil i hht forskriften.  

 

Forslag 7 -A:  

Grasrotmidlene for 2021 fordeles etter en rettferdig og kunngjort fordelingsnøkkel ut til alle 

gruppene i Hasle Løren.  

 

Forslag 7 -B:  

Grasrotmidlene fra og med 2018 fordeles etter en rettferdig og kunngjort fordelingsnøkkel ut til alle 

gruppene i Hasle Løren  

 

Forslag 7-C:  

Alle grasrotmidlene fra og med 2009 fordeles etter en rettferdig og kunngjort fordelingsnøkkel ut til 

alle gruppene i Hasle Løren.  

 

Hovedstyrets innstilling: 

Hovedstyret tilbakeviser påstanden om at idrettslagets praksis rundt bruk av grasrotmidler er brukt i 

strid med forskriften. Hovedstyret anmoder videre forslagsstiller om å begrunne sin påstand om at 

grasrotmidler ikke kan overføres til kun deler av gruppene. 

 

Vedrørende Forslag 7 – A vises det til kommentarer under Forslag 1 der det fremgår at 

hovedstyrets innstilling til disponering av årsresultat for hovedstyret er overføring til gruppene 

som beløpsmessig overstiger grasrotmidler mottatt i 2021. 

 

Vedrørende Forslag 7 – B og Forslag 7 – C har årsmøtene tidligere år besluttet at grasrotmidlene og 

overskudd i hovedstyret skal gå til anleggsfondet og styret ønsker ikke å avgi innstilling som 

omgjør tidligere årsmøters vedtak. 

 

Forslag 8.  

Avvikling av «sponsorfordelingsavtale» fra gruppene til IL.  

Det foreligger et sponsorfordelingsdokument, (som for øvrig ikke er mulig å finne i noen 

dokumentsamling på Hasle Løren sine sider). Dokumentet gir et oppsett med fordeling av 

sponsormidler, der IL skal ha en del av inntektene, som gruppen eller lagenheten greier å skaffe.  

 

Skaffer gruppene sponsor, lagenhet eller hele gruppen, skal ikke IL kreve noe av beløpet. Gruppene 

ved gruppestyrene, skal selv bestemme hvordan reglene skal være internt i gruppa, men IL skal ikke 

ha noe av sponsorpengene som er beregnet og gitt til gruppene. Det er særdeles lite aktivitet fra 

sponsoransvarlig i Hasle Løren IL og gruppene skaffer inntekter selv. Det ser dertil meget merkelig ut 

at IL skal ha en prosentandel av sponsormidlene som gruppene/lagenhetene greier å skaffe til veie 

selv.  

 

Forslag: Avvikling av «sponsorfordelingsavtale» som gjelder i dag.  

 

Hovedstyrets innstilling: 



Det komplette sponsorfordelingsdokumentet vil bli å finne som vedlegg til økonomihåndboken. 

Tabellene i dette dokumentet, som i realiteten er det som belyses i forslaget over, har vært 

distribuert og gjennomgått ved flere anledninger tidligere, herunder også i nevnte møte med styret i 

ishockeygruppen der forslagsstiller deltok.  

Bakgrunnen for hovedstyrets beslutning om å innføre regler rundt sponsormidler, er idrettslagets 

sosiale breddeprofil der man ikke ønsker at det skal være et stort sprik i tilbudet for én laghet kontra 

en annen fordi denne lagenheten har foresatte som har mulighet til å sponse lagenheten med store 

beløp. Man har derfor satt en beløpsgrense for hva som skal anses rimelig å motta for én lagenhet og 

der overstigende sponsorbeløp i de aller fleste tilfeller eventuelt da vil tilfalle gruppen som sådan til 

utvikling av det sportslige tilbudet for alle i denne gruppen, og ikke bare den ene lageneheten. Det er 

kun i tilfeller der klubben selv skaffer sponsor til bekledning eller at anlegget skal benyttes til 

profilering at deler av beløpet skal tilfalle klubb, se tabell under. Beløpsgrensen som ble satt i sin tid 

endret i realiteten ikke pengestrømmen til lagenhetene, da sponsorbeløpene som før dette hadde 

blitt mottatt ikke oversteg beløpsgrensen. 

 

De siste tre årene er realiteten den at svært få lagenheter har sponsorer overhodet. For 

ishockeygruppen (med unntak av kvinner elite) var det i 2019 kun én lagenhet som hadde 

sponsorinntekt på kr 5.000, i 2020 var det ingen lagenheter som hadde sponsorinntekter og i 2021 

hadde én lagenhet tre sponsorer a kr 10.000. Problemstillingen synes således å være til dels 

oppkonstruert da det i idrettslaget ikke er utstrakte sponsorinntekter i lagenhetene der beløpene 

«stanger i taket» på den beløpsgrensen som er satt. 

Hovedstyrets innstilling til årsmøtet er at de vedtatte prinsippene for fordeling av sponsormidler 

bør videreføres og at hovedstyret innunder sin fullmakt til drift mellom årsmøtene gis myndighet 

til eventuelt å vurdere hvorvidt det anses nødvendig å revurdere beløpsgrensene og gruppene tas 

med på høring i prosessen rundt eventuelle endringer. 

 

Forslag 9.  

Forslag om å legge til rette for større samhandling, erfaringsutveksling og fellesskap mellom 

gruppene i Hasle Løren. Forslaget medfører at det blir satt opp en liten gruppe med medlemmer fra 

alle gruppene. Dette kan bidra til å utvikle hele klubben på en meget god måte i fremtiden. Gruppen 

kan innledningsvis kalles «Hasle Løren på tvers» eller «Hasle Lørens samhandlingsgruppe». Personlig 

tror jeg vi har mye å hente på dette og at dette kan bidra til å styrke Hasle Løren på veldig mange 

positive måter.  

 

Hva

Hvem skaffer 

sponsor Beløp Kommentar Klubb Gruppe Lagenhet

Anlegg Lagenhet Inntil 10.000 kr 1 år 100 %

Alt over 10.000 kr 1 år 40 % 40 % 20 %

Lagenhet Inntil 10.000 kr Fra år 2 25 % 25 % 50 %

Alt over 10.000 kr Fra år 2 40 % 40 % 20 %

Gruppe Inntil 10.000 kr 100 %

Alt over 10.000 kr 40 % 60 %

Klubb Hele beløpet 100 %

Hva

Hvem skaffer 

sponsor Beløp Kommentar Klubb Gruppe Lagenhet

Bekledning Lagenhet Inntil 10.000 kr 1 år 100 %

Alt over 10.000 kr 1 år 80 % 20 %

Gruppe Hele beløpet 100 %

Klubb Hele beløpet Resten 10.000 kr 0 kr



Forslag: Hasle Løren IL tar initiativ og ansvar for å sette opp en samhandlingsgruppe, på tvers av alle 

gruppene, med oppstart innen juni 2022. Hvert gruppestyre finner to medlemmer fra hver gruppe 

som deltar på vegne av sin gruppe.  

 

Hovedstyrets innstilling: 

Iht lovnormens §20 (2) bokstav c tilligger det styret å oppnevne komitéer/utvalg og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

Den viktigste samhandlingsgruppen for idrettslaget er hovedstyret der alle gruppeledere tiltrer i 

tillegg til Arbeidsutvalget. I tillegg til hovedstyret har idrettslaget en lang tradisjon for utvalg og 

komitéer, herunder eksempelvis anleggskomité og sponsor- og inntektsbortfallskomité. Ikke alle 

utvalg og komitéer har nødvendigvis vært representert av samtlige grupper, men av personer fra 

grupper det har vært naturlig å involvere i spesifikke saker eller områder. 

I 2017 da bygging av ny flerbrukshall var nært forestående iht de planer som forelå da, anså 

Arbeidsutvalget det som svært viktig å intensivere arbeidet rundt et eventuelt inntektsbortfall i den 

forbindelse. I hovedstyremøte 20. november 2017 (se hjemmesiden) ble det vedtatt at en slik gruppe 

skulle bestå av representanter fra samtlige grupper. Til dags dato har det til tross for jevnlig 

oppfordring i hovedstyremøter om at gruppene skal finne representanter ikke vært mulig å etablere 

en slik gruppe der alle grupper er representert. 

Videre ble det i hovedstyremøte 15. juni 2020 etter initiativ fra det nyvalgte Arbeidsutvalget vedtatt 

å etablere følgende arbeidsgrupper innad i Arbeidsutvalget og der samtlige grupper var ønsket 

representert:  

 

• Klubbutvikling 

• Kommunikasjon 

• Anleggsutvikling 

• Inntektsgenererende tiltak. 

 

Med unntak av kommunikasjonsgruppen har oppslutningen fra gruppene også her dessverre vært 

laber til tross for påminnelser til gruppeledere i hovedstyret om at de må ta dette videre til sine 

grupper. 

I hovedstyremøte 19. august 2020 var det videre konsensus om at sportslig samarbeid på tvers av 

gruppene var ønskelig og sportslig leder i gruppene skulle ta dette videre i fellesskap. Grunnet 

pandemien har ikke dette arbeidet kommet ordentlig i gang. 

Det er hovedstyrets oppfatning at man allerede i dag har lagt til rette for å ivareta samhandling 

mellom gruppene på alle viktige områder slik forslagstiller etterspør. Imidlertid er man avhengig av at 

gruppene bidrar med å rekruttere ressurser til å delta i disse arbeidsgruppene.  

 

Det tilligger hovedstyret å oppnevne komitéer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse. 

Hovedstyret er av den oppfatning at det allerede er etablert grupper for samhandling som nevnt 

over og at hovedfokus bør være å få bemannet eksisterende arbeidsgrupper. Hovedstyrets 

innstilling til årsmøtet er at forslaget om ytterligere en gruppe forkastes. 

 

Forslag 10.  

 

Alle avtaler, oppgaver og ansvar blir lagt åpent for klubbens medlemmer. Det er både tillitsvekkende 

og oversiktlig å gjøre denne informasjonen tilgjengelig.  

Dette skal bl.a. inneholde:  



- Ansvarsområder og oppgaver til alle ansatte i Hasle Løren IL. Arbeidsoppgaver og 

ansvarsområder tydeliggjøres og detaljeres.  

- Opplysninger og oversikt over all støtte klubben mottar.  

- Opplysninger om brøk som ligger til grunn for fordeling av midler som mottas av Hasle Løren. 

- Det samme gjelder alle dokumenter, leieavtaler, kommunale avtaler, sponsoravtaler osv.  

 

Eksempel på dette er avtale om vask av ishallen. Kommunen betaler for vask av bl.a. ishallen. 

Oversikten over hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres bør ligge åpent for alle. Blir ikke 

oppgavene ivaretatt eller man har spørsmål til disse, blir det lett å kontakte rette vedkommende.  

 

Forslag: IL tar ansvar for å legge til rette for et eget område på Hasle Løren IL sine nettsider med 

detaljert informasjon om ansattes ansvar og oppgaver. I tillegg en ryddig dokumentsamling og 

oversikt over avtaler som nevnt over. Oversikt over fordelingsbrøk i idrettslaget.  

 

Videre «drift» av dette området blir at gruppestyrene melder inn til IL hva som er ønsket informasjon 

tilgjengelig for alle og IL følger opp på forespørsel.  

 

Hovedstyrets innstilling: 

Frivillige organisasjoner faller utenfor offentlighetlovens virkeområde, men idrettslaget anser 

åpenhet som svært viktig og bestreber derfor åpenhet omkring dets virksomhet. En frivillig 

organisasjon plikter imidlertid å trekke en grense ved personvernet for ansatte og tillitsvalgte, vise 

respekt for hva som kan opplyses om sine forretningspartnere, og opptre ryddig i forhold til hva som 

gjengis fra inngåtte avtaler. Enkelt-medlemmer i idrettslaget har således ikke krav på å få informasjon 

om alle idrettslagets anliggender. 

Hovedstyret er idrettslagets øverste organ mellom årsmøtene og det er også hovedstyret som inngår 

alle juridiske avtaler. Alle vesentlige saker for idrettslaget blir drøftet og vedtatt i hovedstyret. 

Gruppelederne for idrettslagets aktiviteter er representert i hovedstyret og er bindeleddet for 

kommunikasjon videre i gruppestyrene der dette er relevant. Likeledes kan alle saker eller 

problemstillinger som initieres i gruppene tas videre via gruppestyrene og tilbake til hovedstyret for 

behandling. Dette er de primære kommunikasjonskanalene i vårt idrettslag.  

Som nevnt i det foregående jobbes det med innholdet i klubbhåndboken og dokumenter det er 

naturlig å innlemme der vil bli lagt ut på hjemmesiden.  

Der vil det eksempelvis finnes et rapporteringsskjema for hendelser, feil og mangler i ishallen. 

Skjemaet har vært i bruk i flere år og informasjon om dette har vært formidlet ved flere anledninger, 

herunder i møtet 20. august 2020, per e-post til gruppeleder i ishockey etc. Ved mangelfull vask kan 

dette innrapporteres her dersom det ikke er naturlig å løse problemet umiddelbart via dialog med 

banemann/driftsleder. 

Hovedstyrets innstilling til årsmøtet er at det tilligger hovedstyret som del av deres oppgave å 

vurdere hva som skal legges ut offentlig på hjemmesiden. 

 

Innsendt 09.03.2022  

Av Pia Eckmann medlem av Hasle Løren IL 


