Styremøte Hasle/Løren ishockey yngres
Tirsdag 19.06.2018
Til stede: Jørgen Salsten, Stian Langli, Tor Andresen, Lena Hansen, Lone J. Christoffersen,
Casper Knap, Bodil Lunde.

Saker:
- Klubben stiller lag i alle årsklasser, unntatt 2004-årgangen (U15).
- Trenere til alle lagenheter er på plass.
- Klubben har mottatt utmelding fra 25 spillere.
- Prosjekt styrkerom: det er innleid en håndverker med ansvarsrett, de legger
såle/grunnarbeid før byggestart. Klubben må betale for plast, impregnert
material, dragere og for utført grunnarbeid. Pris litt usikkert. Papir signeres av
håndverker med ansvarsrett, og sendes BYM. Hovedstyret har bevilget kr 100
000,- til styrkerom, klubben må søke hovedstyret for å få tilgang til midlene.
- Mathias Loden; på grunn av jobbsituasjon, kan han dessverre ikke komme til
klubben for å kjøre skate og skills-treninger med de yngre lagenhetene. Styret
ser på andre alternativer.
- Utstyrsboder: 2008-laget overtar 2004/2005-boden. 2005-laget overtar 2008boden.
- Camp uke 33: Det meste er klart til campen, ca 80 spillere påmeldt. 2003laget står for maten. De fleste trenere er på plass. Dommeransvarlig kjører
teoriundervisning, i tillegg kommer muligens spillere fra A-laget til VIF for å
bidra rundt teoriundervisningen. OIS kjører barmark i 5 dager. Det kjøpes noen

teknikkballer fra Torshov sport.
- Nettsider/ grupper i sosiale medier: Det ryddes opp i ulike grupper på sosiale
medier ved sesongstart.
- Cuper; klubben dekker 2 cuper pr lag.
- Fritak på treningsavgift: Det er to fritak pr lagenhet, dette diskuteres/avgjøres
innad i støtteapparatet. Det er vanlig at hovedtrener har fritak for
treningsavgiften.
- Styremedlemmene har fritak for treningsavgift til ett barn (dette gjelder den
rimeligste avgiften dersom man har flere barn).
- Utestående medlems-/ treningsavgift for barn/ungdom som har slutta, slettes
i august. Utestående medlems-/ treningsavgift hos klubbens spillere kreves inn
i august via lagleder og styret, eventuelt inngås det betalingsavtaler.
- HL3: Treningsavgiften er på kr 1000,-. Utestående beløp, fra spillere/lagenhet,
må betales før lagenheten får tilgang til innestående beløp på HL3 sin lagkonto.
HL3 betaler sin egen påmeldingsavgift for seriespill.
- Trenerkontrakter/ lønninger: signerte trenerkontrakter går via styret, slik at
styret har oversikt over lønninger som utbetales fra klubben.

Neste styremøte: august 2018.

