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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

10-10-2022 Klubbhuset Viggo Anthonsen Heidi Sønsthagen 

Til stede: Viggo Anthonsen, Stian Langeli, Simen Ridar, Rune Fjellvang, Ståle Hamnvik, Frederick Kyrre 
Teisbo, Anita Vardøy, Jan Rune Løvnæseth fra kontrollutvalget og Heidi Sønsthagen.  

Forfall: Elin Ruhlin-Gjuvsland, Roar Thomassen, Eirik Sausjord og Magnus Færøy, Simen Sjetne og Jo 
Sand 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Driften av fotballgruppen har endret seg ganske mye de siste årene og har blitt mer profesjonell, herunder 
implementering av kvalitetsklubb-konseptet. Forventningene til foreldrene er også mye høyere nå enn før, og 
problemstillingene man arbeider med er derfor ganske annerledes enn tidligere. Man har innført «Onboarding» i 
fotballgruppen, slik at foreldrene skal få informasjon om hvordan klubben drives og at det i stor grad er foreldredrevet. 
Økonomi: En gjennomgang av tall per 30. september viser med prognose lønn for siste kvartal at man begynner å 
nærme seg faretruende null i egenkapital. Driften kan ikke styre videre slik den er gjort gjennom 2022, for 
egenkapitalen vil da være tapt og man vil på relativt kort sikt gå med underskudd, noe som i realiteten vil bety at man 
må låne penger av hovedstyret. Fotballstyret har påbegynt en analyse av tallene for å se hvor man eventuelt kan gjøre 
kostnadsbesparelser og eventuelt om treningsavgiftene bør økes neste år. Fotballgruppen har mange gode, men 
«dyre» ordninger, eksempelvis gjenkjøp av klubbkolleksjon der spillerne får kjøpe til 50% rabatt, mens rabatten fra 
leverandør kun er 30%.  
Jan Rune fra kontrollutvalget tilføyde også at ved sammenligning av resultatet i 4. kvartal 2021 mot samme periode i 
2022, så ligger det an til et vesentlig underskudd i perioden. 
 
Ishockey yngres 
Jentehockey er godt i gang. Hockeyhoder startet i dag og skal være på mandager, tirsdager og torsdager. Har fått 
masse utstyr via Hockeyhoder. Refstad skole AKS kommer fredager og starter førstkommende fredag. Torsdag starter 
skøyte- og hockeyskolen. Veldig få påmeldt så langt, så man ønsker å få spredt budskapet til fotballskole-deltakere etc. 
Man har møter for ulike funksjoner i dugnadsapparatet; materialforvalter, lagleder, sportslig, samt styremøter i 
gruppen. Prøver å få rekruttert flere ressurser til dugnadsapparatet. Har lag i alle klasser fra U7 til U14. HL3 ble nylig 
trukket da de ikke klarer å stille lag denne sesongen. Damelaget gjør det fortsatt bra og er ubeseiret så langt. Stiller 
med jentelag i klassene U9 og U11. 
Daglig leder nevnte at driftsleder og banemenn har meldt tilbake om ledige timer i ishallen. Vi kan ikke ha en situasjon 
der det på kort varsel dukker opp ledig tid fordi lagenheter ikke har meldt tilbake om at man ikke skal trene grunnet 
kamp, cup eller liknende. Det forventes forutsigbarhet her, slik at eventuell ledig tid kan benyttes av andre. Kyrre 
forsikret om at dette ikke er en relevant problemstilling nå fremover ettersom serien har begynt. Daglig leder melder 
dette tilbake til driftsleder og banemenn som følger opp at det ikke forekommer ledig tid i ishallen. 
Kvinner Elite: Hadde en spennende kamp i går mot Lillehammer, som har skaffet seg et par erfarne landslagsspillere og 
talenter på de yngre landslagene som de kan hanke inn fra NTG på Lillehammer. Furuset har også startet lag, noe som 
har gått på bekostning av laget i Ski, da Furuset har inngått samarbeid med Wang Romerike på Lørenskog der Ski også 
hentet spillere. Det er bare Hasle-Løren og Nidaros som praktiserer treningsavgift/egenandeler. Har en litt liten tropp, 
men er nok det best trente laget. Har engasjert Nicklas Hudd som trener denne sesongen og det har vært 
kjempepositivt så langt. Har aldri hatt en bedre treningshverdag enn nå.  
Økonomi: En gjennomgang av tall per 30. september viser med prognose lønn for siste kvartal at man begynner å 
nærme seg faretruende null i egenkapital. Driften kan ikke styre videre slik den er gjort gjennom 2022, for 
egenkapitalen vil da være tapt og man vil gå med underskudd innen sesongen er over, noe som i realiteten vil bety at 
man må låne penger av hovedstyret. Det er viktig at økonomiansvarlig i gruppen gjør en detaljert gjennomgang av 
regnskapstall, prognose, samt budsjett for 2023. 
Jan Rune fra kontrollutvalget tilføyde også at ved sammenligning av resultatet i 4. kvartal 2021 mot samme periode i 
2022, så ligger det an til et vesentlig underskudd i perioden. 
 
Ishockey Elite 
Representant ikke til stede. Oppsummering fra Stian. Har spilt åtte kamper og tapt alle så langt i sesongen. Det er 
utfordrende å drifte laget i den forstand at de lagene man konkurrerer med har midler til å eksempelvis å lønne sine 
spillere, noe vi ikke gjør i vår klubb der spillerne også selv betaler sin lisens. Enkelte klubber lønner inntil 20k/mnd. 
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Man har en god, men tynn tropp. Flere lag betaler spillerne sine, inntil 20k i måneden. De med ambisjoner om å 
komme opp i Fjordkraftligaen går derfor som «nomader» fra klubb til klubb.  
 
Håndball 
Grei aktivitet. Juniorlaget har fått to lag denne sesongen. Har måttet trekke noen lag, eksempelvis på årskullet 2008 
pga få spillere. Gruppen planlegger felles cup for å styrke samholdet. Man har derfor meldt seg på Slottsfjell-cup, der 
avdeling styret skal betale en del av cupen siden man har så god egenkapital. Generelt dekker styret to cuper per 
lagenhet. Det pågår dugnad med å vaske og male i plasthallen og garderober. I tillegg har lagenhetene selv 
egne dugnader. 
Økonomi: En gjennomgang av tall per 30. september viser et relativt stort underskudd. Det var dog også budsjettert 
med underskudd grunnet solid egenkapital.  
Jan Rune fra kontrollutvalget tilføyde også at det til tross for god egenkapital er viktig med tett oppfølging av 
økonomien. 
 
Ski  
Representant ikke til stede. 
 
Sykkel/triathlon  
Representant ikke til stede. 
 
Seniorgruppa 
Representant ikke til stede. 
 

Anlegg 

 
Se punkt fra anleggsgruppen under. 
 
 

Økonomi og eventuelt 

 
Kort status fra arbeidsgruppene 
Kommunikasjonsgruppen 
Hjemmesiden – Even og Marian har laget testside for håndballen som skal prøves ut. Det er samme design som for 
fotballsiden. Neste gruppe er Ski, deretter ishockey yngres og til sist hovedsiden til idrettslaget. Vil trenge nye 
ressurser til web da Marian er på vei ut. Web-shopen til fotballgruppen som Even har utviklet fungerer veldig bra. 
Lesten kan også benyttes om andre grupper ønsker å etablere web-shop. Heidi nevnte i denne forbindelse at foresatte 
tar kontakt fra tid til annen med spørsmål om hvorfor vi ikke har samme leverandør av klær på tvers av gruppene. 
Forklaringen her er at ikke alle leverandører/merker kan tilby klær og utstyr til alle idretter. Fotballgruppens Adidas-
avtale er en god avtale og rabattene øker med volum. Kan være en tanke at de øvrige gruppene ser litt på dette.  
Instagram – administrator har endret navnet på idrettslagets bruker slik at den nå kun profileres som fotballgruppens 
Instagram-konto. Kontoen ble etablert som klubbens konto og det ble også benyttet en del midler på å få denne i drift. 
Navn må endres tilbake til «Hasle-Løren Idrettslag» uten angivelse av «Fotball» i navnet. 
Når gruppene legger ut saker på «sine» Instagram-konti bør man parallelt legge ut på idrettslagets bruker. Dette 
avhenger av at alle gruppe-administratorer får tilgang til denne brukeren. Simen koordinerer dette.  
 
Sponsorgruppen 
Det er vanskelig i sponsormarkedet om dagen. Det har vært brukt mest tid nå på å redde de avtalene man har hatt 
noen år i Ishockey Elite for å sikre inntektsgrunnlag der. Viktig å få etablert møter på tvers av gruppene. Både håndball- 
og ishockeygruppen har nå fått inn ressurspersoner dedikert til sponsor-/inntektsbortfallsarbeid i tillegg til 
fotballgruppen som allerede har allokert ressursperson til dette arbeidet. 
 
Klubbutviklingsgruppen 
Ikke noe nytt siden forrige møte. Sportslig leder fotball skal ta initiativ til å organisere sportslig møte angående allidrett 
etc. på tvers av gruppene. 
 
Anleggsgruppen 
Det jobbes med flere saker; Økern Torgvei 6 («BAMA-tomten» og reguleringsplanen der samt midlertidig ishall. Viggo 
har deltatt i ulike politiske fora, herunder Bjerke bydel, planlagt tilsvarende møte i Grünerløkka bydel, skal møte i 
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bystyreutvalg etc. Har også vært i møte med Sirkulære Hovinbyen som er en interesseorganisasjon.  
Aker avis var her i dag og intervjuet om disse to prosjektene.  
Tommy Lund i ishockeygruppens anleggskomité har hatt møte med en arkitekt som ønsker å komme med innspill i 
prosessen rundt ny ishall. Noe frustrasjon rundt at det synes å være flere «løse tråder» med referanse til at 
eksempelvis Ingrid Fusdal kontaktet Tommy Lund angående høyde i ishall på forespørsel fra Oslobygg. Heidi formidlet 
at kontaktpunktet er Bymiljøetaten som er bestiller av ny ishall. De vil kontakte idrettslaget i den videre prosessen. 
Behovsanalysen ble gjort allerede i fjor vinter, der både ishockey yngres og ishockey elite deltok og kom med 
tilbakemeldinger, så rammene for romprogram er allerede lagt. Det vi nå venter på er tegninger som viser hvordan ler 
tenkt å se ut.  
I fotballgruppen er det styrevedtak på at man skal si ja til alle. Dette vil imidlertid ikke fungere i praksis når vi ikke har 
kapasitet til dette. Derfor må det jobbes aktivt med å få til flere idrettsflater på BAMA-tomten. Kanskje bør også de 
andre gruppene i idrettslaget ha tilsvarende vedtak. 
 
Økonomi 
Status økonomi i samtlige grupper følger som vedlegg til referatet. Oppsummert må de to største gruppene i 
idrettslaget, fotball- og ishockeygruppen, ha tett fokus på økonomien fremover for om driften styres på samme kurs 
fremover vil egenkapitalen være tapt i løpet av kort tid. Se for øvrig kommentarer under orientering fra gruppene 
over. Leder i fotballgruppen formidlet at man ikke har hatt kapasitet til å følge økonomien så tett som ønskelig grunnet 
alle andre problemstillinger som har måttet løses gjennom året, men at gruppen har styremøte førstkommende 
torsdag der økonomi er hovedtema på agendaen. Leder i ishockeygruppen formidlet at økonomien i gruppen ikke har 
vært fulgt opp tett nok, men at man har hatt fokus på inntektsbringende tiltak, herunder spesielt søknad til stiftelser, 
forbund og kommune og har fått tilsagn på mye av dette. 
 
Kontrollutvalg 
Kontrollutvalget var representert i møtet v/Jan Rune. Viktigheten av tett oppfølging økonomi ble presisert. Uten midler 
kan vi ikke drive vår aktivitet. 
I tillegg ble det tatt opp at det fortsatt er svært mangelfullt med hensyn til publisering av styrereferater i gruppene, 
noe som gjør det vanskelig for kontrollutvalget og andre som ønsker det å følge opp hva som skjer i respektive gruppe. 
Med unntak av håndball- og ishockeygruppen, i tillegg til hovedstyret, som jevnlig legger ut sine styrereferater i 
gruppene, er referater fra øvrige grupper fullstendig fraværende. Dette må det tas tak i omgående og det må etableres 
rutine i gruppene for publisering av referater snarlig etter styremøter. 
 
Eventuelt 
Adgangskontroll plasthallen 
Daglig leder har formidlet til håndballgruppen at vi har ansatte på anlegget kl 8-23 hverdager og søndager, samt kl 8-18 
lørdager, og at ansatte i idrettslaget har ansvar for å låse opp og igjen plasthallen. Daglig leder har videre foreslått at 
man kan programmere en «nød-brikke» som legges i nøkkelboks ved hoveddøren til plasthallen, slik at dersom 
banemann mot formodning ikke har låst opp hallen, så vil det være mulig for dugnadsapparatet å komme seg inn uten 
å måtte gå ned i ishallen for å få tak i banemann. 
AU: Det ligger til administrasjonen å fastsette hensiktsmessige rutiner rundt drift av anlegget. Forslag med brikke i 
nøkkelboks synes fornuftig som back-up dersom banemann/driftsleder ikke har besørget åpning av hall. 
 
Det vil bli utarbeidet skriftlige instruks for bruk av hallen når administrasjonen har kapasitet til dette. 
 

 


