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Styremøte i Hasle-Løren Ishockey Elite  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

16.01.2018 Kontor v/ ishall Magnus Færøy Magnus Færøy 

Tilstede: Elia Hoelstad 
Stian Langli 
Atle Sand 
Magnus Færøy 

Forfall: Thomas Falch 
Ruby Castellanos 
Micke Friedman 

 

Sportslig 

Vi ligger på 4. plass på tabellen før dobbeltoppgjør mot Ringerike. Vi får mye positiv omtale for at vi både har mange 
norske og lokale spillere, som er et resultat av spesielt Philippe son visjon om å bygge ungt og norskt. 
 
Breddeavdelingen er i kontakt med XXL for ny utstyrsleverandør neste sesong. A-Laget vurderer dette ila. 2018 da 
avtalen med CCM går ut etter 18/19 sesongen. 
 

Økonomi 

Regnskapstall per 31.12.2017 er mottatt. Oppstillingen stemmer ikke helt overens med avtalt oppsett diskutert med 
regnskapskontroet i november, men grei nok for en overordnet gjennomgang. Tilbakemelding med spørsmål er sendt 
Heidi og regnskap. 
 
Prognosene ser bra ut – så godt som ingen poster ligger ann til å gå med overforbruk og det er god kontroll på 
utstyrsutgiftene. Budsjettet for neste sesong er satt sammen, og det legges opp til en overføring fra hovedstyre på 
600 000, tilsvarnede de to tidligere årene. MAF kontakter Heidi for gjennomgang av budsjett og forhandler frem hva 
hovedstyre skal ha som innstilling i forkant av årsmøte i mars. Møtedato satt til 06.02.2018. 
 
 

Arrangement 

Det er inngått avtale om at H-L Damer Elite stiller med et arrangementsteam ved hver hjemmekamp. Disse skal 
assistere kafeen med frukt, kaffe til lagene etc. og stå vakt i inngangsdøren og ta inn penger. Dette virker å være 
resultatet av at punktene i samarbeidsavtalen med bredde gjør det for enkelt for foreldre og medlemmer i bredden å 
si nei til å hjelpe til under arangementene. 
 
 

Eventuelt 

Det må gås til innkjøp av nytt draktsett til neste år, både kampdrakter og treningsdrakter. Flere av sponsorene på 
kampdraktene er utgått, og treningsdraktene er snart revnet i stykker. Hovedsponsorene våre kontaktes for eventuelle 
bidrag til innkjøpet. 
 
Årsmøte er satt til 14. februar kl. 19:00 i VIPen. 
 
Petter Syversen, Ruby Castellanos og Atle Sand fratrer fra sine verv og oppgaver etter denne sesongen. Stian Langli går 
inn i styret som nytt medlem. 
 
 

Neste styremøte:  20.02.2018 kl. 19:00 

 


