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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

14-02-2022 VIP-rom i ishallen Viggo Anthonsen Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Nina Kjærvoll (NK), Stian Langeli (SL), Rune Fjellvang (RF), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Roar 
Thomassen (RT), Frederick Kyrre Teisbo (FKT), Anne Kristine Soltvedt (AKS) og Heidi Sønsthagen 
(HS).  

Forfall: Viggo Anthonsen (VA), Eirik Sausjord (ES), Magnus Færøy (MF), Ståle Hamnvik (SH), Pierre Vidal 
(PV), Jo Sand (JS) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Utgikk denne gangen. Kun ishockey og håndball representert i møtet. 
 

Fra AU, økonomi og eventuelt 

 
Gjennomgang utkast årsregnskap og årsberetning Hasle-Løren IL 
Utkast distribuert i forkant av møtet. Hovedtrekk gjennomgått.  
 
De to største gruppene i idrettslaget går med relativt store underskudd i 2021 og egenkapitalen per 31.12.2021 er 
relativt lav. Dette betyr at kursen må endres og at man må fremlegge null-budsjett eller budsjett i pluss for 2022. 
Gruppeleder ishockey formidlet at utkast til budsjett for fremleggelse i morgendagens årlige møte i gruppen var 
negativt i størrelsesordenen 300k. Det kom videre frem at budsjettet ikke var forankret i gruppestyremøte. HS 
formidlet at det ikke tilfredsstiller loven å budsjettere med underskudd når man ikke har egenkapital til dette og at 
budsjett må revideres. Videre at budsjett ikke kan fremlegges i årlig møte dersom det ikke er forankret i gruppestyret. 
 
I forbindelse med gjennomgangen og nevnte underskudd ble det tatt opp at det finnes mange inntektsbringende tiltak 
man kan iverksette, enten på gruppe- eller klubbnivå; 

• Supporterutstyr: skjerf og lignende 

• Juletresalg (fotballgruppen hatt tidligere, men i år hadde de plutselig ikke dette – ishockeygruppen ønsker 
gjerne å ta over stafettpinnen) 

• Lotteri (Løren Torg) 

• Hasle-Løren brød (avtale med lokalt bakeri som leverer til lokalbutikkene) 

• Midler fra fond og legater 

• Sponsor 

Dette er ting som man i inntektsbortfalls- og sponsorgruppen kan ta tak i, men man trenger da å få en komplett gruppe 
stablet på bena der det er representanter fra alle grupper. 
 
Utkast enstemmig vedtatt. Det eneste som mangler pt. er fullføring av tabell for budsjetter i gruppene i 
årsberetningen. Ellers er årsregnskap og årsberetning komplett. 
 
Gjennomgang budsjett 
Utkast budsjett hovedstyret distribuert i forkant av møtet. Poster gjennomgått i møtet, herunder forslag til følgende 
overføringer: 

• Fotball A-lag; kr 123.000 

• Herrer Elite ishockey; kr 500.000 

• Kvinner elite ishockey; kr 212.000 
 
AKS anførte at det er noe uklart hva prinsippene for overføringer i realiteten er. HS: Dels har man begrunnet det med 
at «elite»-aktivitet får overføringer, men fotball A-lag i 4. divisjon kan neppe defineres som elite-idrett. Her henger det 
nok historisk igjen fra da A-laget var i 2. divisjon og at man har tradisjon med overføringer til fotball og ishockey.  
Størrelsen på overføringen har dog krympet betraktelig. 
 
Hovedstyret innstiller fremlagt budsjett til årsmøtet. 
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Allidrettskole 
Dette har vært tema på flere hovedstyremøter tidligere og forslag fra ERL er at vi nå realiserer dette. Det finnes 
eksempel fra Sagene og Frogner i Sørum der det er slike tilbud for 6-åringer. Det bør nedsettes en komité på tvers av 
gruppene som tar tak i dette og man kan søke erfaring fra nevnte idrettslag. 
 
Vedtatt at det nedsettes en komité som sørger for at dette prosjektet kan realiseres. 
 
Samarbeid på tvers 
AKS etterlyste mer samarbeid på tvers av gruppen. Eksempler her var budsjetter, årlig møte, supporter-utstyr etc. 
 
Arbeidsgruppene som er etablert vil være gode fora her om man klarer å få rekruttert ressurser fra alle gruppene slik 
intensjonen har vært de siste par årene siden arbeidsgruppene ble etablert. HS anførte videre at det er sendt ut 
informasjon til alle gruppestyrene med maler for budsjetter, protokoll årlig møte etc så dette er allerede på plass. 
 
Mye av det ovennevnte vil være naturlig å ta for seg i Klubbutviklingsgruppen. 
 
 

Anlegg 

 
AKS formidlet at håndballen jobber mot krets mht timer i hall og at det formentlig skal bli vanskelig å få timer tildelt i 
nærliggende haller. Dette vil være problematisk ifht lagenhetene med yngre barn og at man vet fotballen har tilgang 
på gymsal på Løren.  
Dette er ifølge HS noe motstridende opplysninger ifht det kretsen har formidlet til klubb tidligere. Dog er det etter all 
sannsynlighet utelukket at alle får plass i samme hall. Når det gjelder gymsal har også håndballen fått tilbud om å dele 
på tiden her, så denne er ikke forbeholdt fotballen. 

 

 


