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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

09-06-2022 Klubbhuset Viggo Anthonsen Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Viggo Anthonsen (VA), Simen Ridar (SR), Stian Langeli (SL), Anita Vardøy, Jo Sand (JS) og Heidi 
Sønsthagen (HS). 

Forfall: Eirik Sausjord (ES) Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Frederick Kyrre Teisbo (FKT), Simen Sjetne (SS) 
Rune Fjellvang (RF), Ståle Hamnvik (SH), Magnus Færøy (MF) og Roar Thomassen (RT) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Representant ikke tilstede. 
 
Ishockey yngres 
Representant ikke tilstede. 
 
Ishockey Elite 
Representant ikke tilstede. 
 
Håndball 
Sesongen ferdig. Jobber med å få på plass trenere. Status plasthall viktig for gruppen. 
 
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. 
 

Økonomi og eventuelt 

 
Kort status fra arbeidsgruppene 
Kommunikasjonsgruppen 
Simen har hatt møte.  
Nettsiden – få ensartet layout for alle gruppene der fotballgruppens layout er utgangspunkt.. Workshop etter 
sommerferien.  
Det finnes flere instagram-/facebookkonti for ulike grupper, lag etc. i idrettslaget. Dette bør samordnes. Instagram-
konto styres pt av fotballgruppen v/Hanne Kreutz-Hansen.  
Følge litt med på snapshat. Mye uoffisielle konti. Har vært et par uheldige episoder. 
Ishockeygruppen må dedikere person til kommunikasjonsgruppen. 
Fotballgruppen har en kommunikasjonsgruppe, som ble til klubbens kommunikasjonsgruppe, men som nå er tilbake til 
fotballgruppen. Gå opp linjene på hvordan man publiserer, hvem som har redaksjonsansvaret etc.  
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Sponsorgruppen 
Sponsormarkedet har vært tungt den siste tiden. Trenger flere bidragsytere til denne gruppen. Fotballgruppen har 
dratt i gang litt initiativ på spons for gruppen og jobber mot et par spesifikke sponsorer. 
Elite – utfordring å få tak i spillere. Enkelte klubber tilbyr nå spillerne goder som vi ikke kan tilby. Vi forsøker å hjelpe til 
med å skaffe dem jobb og leilighet og bistår med depositums-innskudd. Ved stram likviditet vil det være mulig å 
forskuttere inneværende sesongs overføring fra hovedstyret om nødvendig. 
 
Klubbutviklingsgruppen 
Se neste punkt. 
 
Anleggsgruppen 
Aksjon førstkommende tirsdag i forbindelse med fotballskole-avslutning for sommeren. Resten av gruppene i 
idrettslaget og nærmiljøet er også invitert. Det kommer politiker fra Rødt. Forsøker å få inn noen profilerte til å holde 
appell. Ny full høring av utbyggingen for BAMA-tomten kommer 13. juni. Det er større endringer i prosjektet. Her bør 
vi samordne med idrettskrets og andre aktører for å få lagt tungt press på politikerne mht idrettsflater. 
Viggo har fulgt opp reguleringen av idrettsparken. Det er funnet et punkt med ustabil masse på nedsiden av 
fotballbanen mot ishallen som har forårsaket ekstra forsinkelse. COWI meldte dette inn og argumenterte for at dette 
skulle være akseptabelt for bygging, men prosjektansvarlig krevde at ytterligere uavhengig konsulent, Norconsult, også 
skulle gjøre uavhengig undersøkelse i tillegg. Futark (arkitekten i prosjektet) mener dette arbeidet nå er i sluttfasen. 
Når dette er klart, kan prosjektet legges ut på ny begrenset høring med tre ukers frist før det går til politisk behandling. 
Det tar normalt seks måneder før det blir politisk behandling. Mulig å påvirke. 
 
Økonomi 
Oversikt over økonomisk status i gruppene per mai, herunder allokert for gruppestyrenes avdelinger der dette er 
aktuelt, fremlagt i møtet og vedlagt referatet. Ishockeygruppen har svært liten egenkapital i behold og må ha tett 
oppfølging fremover for å sikre likviditet og tilstrekkelige resultater. 
 
Eventuelt 
Utdanningskompensasjon ved salg av spillere (gjelder kun fotball) 
Solidaritetsmidler og utdanningskompensasjon for Sigurd Rosted og Moa har gått til inntekt for klubben som helhet. 
Det er nå kommet to nye tilfeller av spillere i fotballgruppen der det er aktuelt med utdanningskompensasjon. AU sin 
innstilling er at dette bør tilfalle fotballgruppen. Beløpene er av beskjeden karakter. Enstemmig vedtatt at 
utdanningskompensasjonen ved første salg går til fotballgruppen. 
 
Dugnader 
Det har i tidligere hovedstyremøter vært fokus på hvordan klubben/gruppene kan skaffe inntekter. Det har dukket opp 
en del dugnadsmuligheter i det siste som er formidlet videre til gruppene, men usikkert om noen har sagt ja. 
Eksempelvis dugnad Norway Cup som potensielt kan gi store beløp i kassen. Viggo – har snakket litt om det for enkelte 
av lagenhetene i fotballen. Skal ta opp igjen tråden. Vi bør ikke la slike muligheter gå fra oss. 
 
 
 
 

 


