
 

 

                                  
 

Referat styremøte 27/2 2018 
 

Tilstede: 

Jørgen Salsten 

Tor Andresen 

Stian Langeli 

Casper Knap 

Lone Christoffersen 

Bodil Lunde 

Lena Hansen 

Cecilie Espensen 

 

Referent: 

Cecilie Espensen 

 

1. Fordeling av arbeidsoppgaver i styret. 

Jørgen Salsten, skaffe trenere for sesongen 2018/2019. 

Lena Hansen, regnskap. 

Casper Knap, hockeycamper + profilering. 

Bodil Lunde, profilering. 

Stian Langeli, sponsorat. 

Lone Christoffersen, politiattester for nye trenere. 

Tor Andresen, kafedrift. 

Cecilie Espensen, innredning og orden i kafeteria og hall. 

 



 

 

 

2. 22. mars.  

– Avslutning skøyteskole. 

– Kamp mellom trenere og U18 som avslutning på sesongen. 

– Kåring av Årets Viking på U14, U15 og U18.  

 

3. Is etter 15. april? 

Klubben venter på svar på om det blir is etter 15. april da kunstløp har søkt om å 
få trene i hallen. Hvis det blir innvilget, vil det være en mulighet for lagenhetene å 
få istreningen forlenget utover våren. Dette vil medføre forsinkelse av bygging av 
styrkerom i hallen. 

 

4. Trenere sesongen 2018/2019.  

Jørgen og Andreas Granlund jobber med trenerkabalen med sikte på ha den klar 
inneværende sesong.  

 

5. Hockey-SFO. 

Det jobbes med et tilbud om Hockey-SFO for U8-U13, 1 eller 2 dager i uken, fra 
høsten 2018. Interesse for det skal først luftes innad i klubben for så ev. å gå ut 
med tilbud til skolene i området. 

 

6. Fordeling av istider.  

Styret ser etter en arvtager etter Morten Rognaldsen som vil gi opplæring. 

 

7. Trenermøter sesongen 2018/2019. 

Det blir obligatoriske, månedlige trenermøter. 

 

8. Treningsmuligheter i klubben. 

Det skal kommuniseres bedre hvilke gode treningsmuligheter som finnes innad i 
klubben med muligheten til å trene og spille opp med eldre lagenhet. 

 

9. Samarbeidsavtale med XXL.  



 

 

Hasle-Løren har inngått et samarbeid med XXL som vil gi spillere mulighet til å 
handle hockeyutstyr og -bekledning til 30 % via en app. Det jobbes med 
profileringsklær fra samme leverandør.  

 

10. Kioskvakter.  

Det er besluttet at hvis man ikke møter opp til kioskvakt, vil den respektive 
lagenheten blir trukket 500 kr fra lagkassen. 

 

11. Hockey Camp uke 33. 

Det er besluttet å kjøpe inn 40 treningstrøyer til Hockey Campen i uke 33 da det 
mangler fulle sett. Casper Knap sender ut invitasjon til campen i uke 9. 

 

12. Ny sponsor/styrkerom. 

BetonmastHæhre vil levere byggematerialer tilsvarende 200 000 kr til bygging av 
styrkerommet i hallen. Som kompensasjon skal styrkerommet døpes med 
«BetonmastHæhre» i ordlyden og ha sitt reklameskilt på klokkeveggen i 5 år. 

 

13. Utvidelse av styret. 

Det er fremmet forslag om å få inn 1 person til i styret for å hjelpe til med å hente 
inn flere sponsorer. Muligheten for å utvide styret undersøkes.  

 

14. WANG Ung. 

WANG Ung flytter inn på Hasle høsten 2018. Det er ønskelig fra klubbens side at 
skolen trener i Lørenhallen. Styret ser på det som en mulighet til å få inn flere 
spillere til klubben. En dialog er på plass.  

 

15. Skader på garderobe C. 

Den nye garderoben i hallen er herpet og ødelagt. Skadeomfang og behov for 
reparasjon er rapport inn til daglig leder og driftsleder. 

 

16. Diverse. 

Det er besluttet å kjøpe inn et låsbart arkivskap samt nytt premieskap. 

Styret undersøker forsikring av bodene.  

 

 



 

 

 


