Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Dato:
09-05-2022
Tilstede:
Forfall:

Sted:
Møteleder:
Referent:
Klubbhuset
Viggo Anthonsen
Heidi Sønsthagen
Viggo Anthonsen (VA), Simen Ridar (SR), Stian Langeli (SL), Roar Thomassen (RT), Ståle Hamnvik
(SH), Magnus Færøy (MF), Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen (HS).
Eirik Sausjord (ES) Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Frederick Kyrre Teisbo (FKT), Simen Sjetne (SS)
Rune Fjellvang (RF) og Anita Vardøy

Orientering fra gruppene
Fotball
Ønsker å snakke litt om utfordringene i fotballen;
Banekapasiteten er sprengt – må jobbe for å øke kapasiteten slik at vi har et tilbud til alle i området.
Økonomien – har gått med underskudd de siste par årene. Må ha god nok økonomi til å levere et godt produkt. Vi
vokser så mye at kravet fra foreldrene blir høyere. Det er vanskelig å være foreldredrevet. Nye som kommer inn i
klubben har andre krav og forventninger, eksempelvis til detaljerte beskrivelser av roller som skal fylles i gruppen.
Viggo: viktig å huske at vi drives av frivillighet og det at man går med underskudd tyder på at man må drive enda mer
frivillighet. Gruppeleder har vært på foreldremøter til lagenhetene for å forklare at man er en foreldredrevet klubb.
På den positive siden har man kommet veldig langt på Fair Play og kommunikasjonsgruppen begynner å komme i gang
igjen, men har et stykke igjen.
Er i starten av sesongen. A-laget har gjort det godt og junior-laget også. Stor aktivitet på fotballskolen og kiosken er i
gang igjen. Har bestemt å bygge pantebod som skal gi inntekter til gruppen.
Ishockey yngres
Representant ikke tilstede.
Ishockey Elite
Utenfor sesong. Jobber i styret med spillere og økonomi. Har hatt to skuffende sesonger og mobiliserer for å snu
denne trenden. Det blir tyngre og tyngre for hvert år da andre klubber med bedre økonomi gjør det vanskeligere for
oss å konkurrere med dem om spillerne. Prøvde eksempelvis å hente to utenlandske spillere fra Furuset, men disse
valgte å gå til Gjøvik fordi de der fikk lønn og gratis leilighet. Dette er nå trenden i 1. divisjon. Noen klarer å følge med
på disse premissene, mens noen går konkurs. André Sørvik skrevet ny kontrakt som hovedtrener. Hatt samarbeid med
VIF tidligere, men usikker på om dette fortsetter neste sesong.
Håndball
Representant ikke tilstede.
Ski
Representant ikke tilstede.
Sykkel/triathlon
Representant ikke tilstede.
Seniorgruppa
Ingen nye og ingen frafall. Aslaksrud foredragsholder på forrige møte. Skal ha tur med båt Sandefjord – Strømstad 19.
mai med 29 påmeldte. Fått støtte 60+, noe lavere tildeling enn beløpet det ble søkt om. Annonserer aktivitetene sine
på hjemmesiden.
Anlegg
Se punkt fra anleggsgruppen under.
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Referat

Økonomi og eventuelt
Introduksjon – nytt hovedstyre
Kort introduksjonsrunde rundt bordet.
Kort status fra arbeidsgruppene
Kommunikasjonsgruppen
Nina har hatt ansvaret foregående periode. Simen trer inn her som ny ansvarlig. Fotballgruppen startet tidligere en
kommunikasjons-gruppe som så ble utvidet til å omfatte hele klubben. Etter at forrige leder (fra fotballgruppen) trakk
seg falt gruppen litt sammen. Gruppen har nå fått ny leder; Hanne Kreutz-Hansen, men hun ønsker bare å ha ansvar
for kommunikasjonsarbeidet i fotballgruppen. Gruppen er dog villig til å sørge for å poste innlegg for andre grupper på
instagram/facebook/hjemmeside.
Det bør gjennomføres møter på tvers med de andre gruppene og beslutninger forankres i hovedstyret.
Sponsorgruppen
Stian fortsetter som ansvarlig men man må få inn representanter fra alle gruppene og det må jobbes bredere med
inntektsbringende tiltak.
Klubbutviklingsgruppen
Roar, Viggo og Heidi har jobbet med saker i denne gruppen.
I forrige periode fikk vi etablert innebandyskole og det jobbes med å få i gang allidrettsgruppe.
Første utkast av klubbhåndbok er utarbeidet og ligger nå tilgjengelig på nettsiden. Det må jobbes videre med denne
fremover da det er en del mangler.
Hovinbyen – Roar vært i møte; Vålerenga dro lasset i møtet – skal bli 40.000 til 120.000 flere innbyggere i Hovinbyen,
men det er ikke planlagt flater til organisert idrett. Det er planlagt nytt møte i Hovinbyen neste uke. Ønsker at man
kartlegger litt rundt tall; antall lag/baner etc. Eksempelvis full 11’er på Linderud uten barne – og ungdomslag i klubben
der det nå spilles lacrosse. Vålerenga hadde flere tanker enn anlegg. Samarbeid om man har «tynne» lag. Sliter spesielt
med overgangen fra ungdom til junior til senior, og spesielt på jentesiden. De beste blir hentet, de minst ivrige faller
fra og kjernen som blir igjen blir for liten. Fotballgruppen bør sitte i førersetet for samarbeid rundt det sportslige i
dette prosjektet. Anlegg ligger til AU.
Prosjektet Pådriv; ungdom som ikke driver med idrett.
Anleggsgruppen
Det jobbes med å se på muligheten for forlengelse av den midlertidige rammetillatelsen for plasthallen da det er rundt
to års forsinkelse mht bygging av ny flerbrukshall.
Det har vært møter rundt bygging av ny ishall og midlertidig hall i byggeperioden. Det aller viktigste nå er å få presset
frem en midlertidig hall og det er en komité i ishockeygruppen som jobber med dette.
Den siste og store saken er BAMA-tomten. Løren skole har meldt inn ønske om fotballbane fordi de har ulovlig lite
uteareal, men det er foreløpig tatt til etterretning i planene som foreligger. Fotballgruppen har planlagt aksjon siste
dagen før sommeren med fotballskolen. Marsjere ned på tomten og invitere presse som kan dekke saken.
Eventuelt
Rent idrettslag
I forbindelse med samordnet rapportering til idrettsforbundet var det spørsmål om idrettslaget hadde gjennomført
dette, noe vi pt ikke har. Dette må gjennomføres på gruppenivå. AU innstiller for hovedstyret at samtlige gruppestyrer
pålegges å gjennomføre dette i respektive gruppe snarest mulig. Vedtatt.
Asylmottak ukrainske flyktninger – deltakelse i idrettslagets aktiviteter
Det er etablert asylmottak på BAMA-tomten og Refstad FAU har tatt kontakt mht å få integrert barna i aktiviteter i
idrettslaget. AU innstiller for hovedstyret at vi ønsker samarbeid. Viggo vil sørge for deltagelse i innledende møter.
Heidi ser på søknad om økonomisk bistand. Etter dette må gruppene selv sørge for gjennomføring av inkludering i
respektive gruppe.

Møtereferat
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