
Forslagsstillers tekst er i sort. 

Hovedstyrets tekst er i blått. 

 

Forslag til årsmøtet i Hasle-Løren IL fra Pia Eckman, 13. mars 2023: 

Forslag 1.  

Referater fra hovedstyret legges ut på Hasle Løren sine hjemmesider, innen en uke etter avholdt 
møte. 

Pr i dag er det tilfeldig når referatene blir lagt ut. Fra juni til desember, ble det ikke lagt ut referater.  
Pr. 2023 er det ikke lagt ut referater. Om medlemmene i klubben, alle frivillige og bidragsytere skal 
kunne holde seg oppdaterte, er det en forutsetning at referatene blir lagt ut. 

Hovedstyrets innstilling: 

Dagens praksis er at utkast til referat distribueres til hovedstyrets medlemmer (arbeidsutvalg og 
gruppeledere) kort tid etter avholdt møte for deres innspill og godkjenning. Praksis er videre at 
referatene publiseres løpende etter dette. Ved en misforståelse internt ble referatene fra møte 22. 
august, 10. oktober og 28. november 2022 lagt ut samlet i etterkant av november-møtet. For disse 
tre møtene var imidlertid utkast til referater distribuert til hovedstyret tre dager etter avholdte 
møter. Hittil i 2023 har det per 13. mars kun vært avholdt ett hovedstyremøte 13. februar der referat 
nå ligger på hjemmesiden.  

Slik idrettslaget er organisert er gruppelederne, uavhengig av publiseringstidspunkt for referater, et 
viktig knutepunkt for informasjon både fra hovedstyret og administrasjonen til respektive 
gruppestyrer og grupper, og til hovedstyret og administrasjonen fra respektive gruppestyrer og 
grupper. Det er viktig for kommunikasjonsflyten i idrettslaget at informasjon ikke stopper opp hos 
gruppelederne. 

Arbeidsutvalget og administrasjonen har de siste to årene bare mottatt én henvendelse om 
styrereferater. Det formodes derfor at dagens praksis er tilfredsstillende for flertallet av idrettslagets 
medlemmer. Hovedstyret vil bestrebe snarlig publisering av styrereferater, men ønsker ikke en 
absolutt tidsfrist for dette da det kan være varierende årsaker til at publisering tar noe lenger tid 
enkelte ganger.  

Hovedstyrets innstilling til årsmøtet er at dagens praksis opprettholdes. 

 

Forslag 2. 

Det opprettes en egen konto med debetkort til kiosken i ishallen. 

Pr i dag er praksis at styreleder i hockey har måttet opprette privat konto, som det overføres penger 
til fra hockeygruppen sin konto, for å kunne gjøre innkjøp til kiosken. Kortet opprettes med to 
disponenter fra styret i hockeygruppen (ansvarlig for kiosken og økonomiansvarlig). Bilag på alle 
innkjøp overleveres til økonomiansvarlig i hockeygruppe og daglig leder.  

Hovedstyrets innstilling: 

Forslaget er til dels sammenfallende med forslag 6 fra samme forslagsstiller i årsmøtet for 2021. 

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. 



Idrettslaget følger NIF’s mal for økonomihåndbok der det kan utbetales forskudd ved behov. For 
kafeteriaen i ishallen er det utbetalt et stående forskudd på kr 30.000 for å dekke løpende utgifter. 
Den som har mottatt forskudd leverer utleggskjema med underdokumentasjon for pådratte utgifter 
og mottar nytt forskudd på samme måte som lagledere og øvrige som mottar forskudd. 

Hovedstyret stemmer imot forslag om å opprette egen konto med debetkort til kiosken i ishallen. 

 

Forslag 3. 

Kopi av driftsavtalen H/L IL har med bymiljøetaten om rengjøring og vedlikehold av ishallen, 
oversendes styret i hockey gruppen. 

Hovedstyrets innstilling: 

Leder for ishockeygruppen forespurte administrasjonen om dette 14. november i fjor i forkant av 
gruppens styremøte samme uke, og fikk det tilsendt påfølgende dag.  

Som nevnt under forslag 2 er gruppelederne et viktig knutepunkt for informasjon og det er viktig for 
kommunikasjonsflyten i idrettslaget at informasjon ikke stopper opp hos gruppelederne. 

Hovedstyrets innstilling til årsmøtet er at forslaget forkastes da styret i ishockeygruppen allerede 
har fått tilsendt etterspurt dokumentasjon. 

 

Forslag 4. 

Hovedstyret utarbeider forslag til handlingsregel for utbetaling av årlig overskudd som legges frem 
som egen sak til neste årsmøte i 2024/evt. det settes opp et ekstraordinært årsmøte i 2023. 

Hovedstyrets innstilling: 

Hovedstyret legger til grunn at det i forslaget refereres til fordeling av overskudd i avdeling 
Hovedstyret til øvrige avdelinger (dvs grupper) i idrettslaget. 

De demokratiske prosessene i idrettslag er bygget opp slik at det er årsmøtet respektive år som fatter 
vedtak. Hovedstyret kan ikke utarbeide forslag om/innstilling til disponering av et potensielt 
overskudd som gir bindende virkning for mer enn det kommende årsmøtet.  

I Hovedstyrets budsjett for 2023 legges det opp til et underskudd på kr 297.725. Med dagens 
inntekts- og kostnadsnivå vil hovedstyret med all sannsynlighet ikke generere overskudd av vesentlig 
karakter de kommende årene og det vil i så tilfelle ikke være rom for fordeling av midler til gruppene. 

I den grad det genereres overskudd i Hovedstyret synes det naturlig at dagens praksis der innstilling 
til disponering av et eventuelt overskudd gjøres etter at regnskapsåret er avsluttet er fornuftig.  

Hovedstyrets innstilling til årsmøtet er at det ikke skal utarbeides en generell handlingsregel for 
utbetaling av årlig overskudd da det tilligger årsmøtet det respektive år å vedta disponering av et 
eventuelt overskudd. 

 
 
 
 
 
 
 



Forslag til årsmøtet i Hasle-Løren IL fra Silje Gundersen, 13. mars 2023: 
 
Forslag 5. 

På vegne av Lagledergruppen i Hasle Løren Ishockey bredde ønsker vi å fremme dette forslaget inn til 
årsmøte. 

Vi vil ha tilgang til våre lagkontoer som er i klubben slik at det vil bli lettere og håndtere det 
økonomiske rundt egen lagenhet. Herunder vil vi da at det skal være mulighet for at både kasserer og 
lagleder skal kunne disponere denne kontoen slik som de praktiserer det i Manglerud Star Bredde.  

MVH 
Silje Gundersen 
Lagleder Hasle Løren U9 (2014) 
99446944 
 

Hovedstyrets innstilling: 

Forslaget er i all hovedsak sammenfallende med forslag 4 fra innkomne saker i årsmøtet for 2021. 

En «Lagledergruppe» faller ikke inn under komité/utvalg som har forslagsrett etter lovnormens §5 
punkt 4c. Silje Gundersen ble per e-post 15. mars forespurt om hun istedenfor ønsket å sende inn 
forslaget i kraft av medlem som har forslagsrett etter §5 punkt 4a. Hun bekreftet samme dag at 
forslaget ønskes fremmet i tråd med §5 punkt 4a. Hovedstyret har valgt å avgi innstilling i saken selv 
om den strengt tatt ikke er fremmet i tråd med reglene i lovnormens §5 punkt 4. 

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 har blitt gjort kjent med at forslaget praktiseres i enkelte idrettslag, men at praksisen 
etter vår forståelse innebærer omfattende administrativ oppfølging og til dels mangelfull 
dokumentasjon av lagenes inntekter og kostnader.  

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.  

Juridisk avdeling i NIF fraråder videre å innføre en slik rutine da manglende kontinuitet, kompetanse, 
kapasitet osv. i dugnadsapparatet vil medføre en svært uoversiktlig situasjon mht. økonomistyringen 
i idrettslaget.  

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

 


