Referat styremøte 23.mai 2019
Tilstede: Harald Lone, Kyrre Teisbo, Klas Birkedal, Roar Figenschow, Casper Knap, Anette Skott.
•
•
•
•

Besøk av Ernst, Rekrutteringsansvarlig i NIF.
Vi har mottatt bot for at klubben har for få dommere. Jobber med å finne ny dommeransvarlig
som kan sørge for at Hasle-Løren møter kravene.
Meldt på lag fra U11 og opp til U21.
Jobber med:
o Plan for rekruttering til Skøyteskolen
o Medlemmer til Sportslig utvalg

Referat styremøte 20.06.2019
Tilstede: Harald Lone, Kyrre Teisbo, Klas Birkedal, Roar Figenschow, Casper Knap,
Anette Skott. Jonas Nygaard deltar ved diskusjon rundt styrkerom.
•

•

•

Ferdigstille styrkerom:
o Har mottatt et tilbud på en utstyrspakke fra Casall som er innenfor budsjett. Utstyr
tilstrekkelig for 14 utøvere samtidig.
o Vedtak: Sjekker med Wang for å få kvalitetssikret utstyrspakken. Er alt ok, vedtas
forslaget.
Påmelding seriespill:
o U21 påmeldes 2.divisjon etter dialog med laget.
o U18: OK
Jobber med:
• Prøveprosjekt: Hockey-AKS
• Sportslig kvalitetssikre Skøyteskolen
• Diverse saker fra forrige sesong: Ikke mottatt avtalt avlønning. Ikke gyldige kontrakter.
• Ny utstyrsleverandør
• Camp i uke 32

Ekstraordinært styremøte 5.8.2019
Tilstede: Harald Lone, Kyrre Teisbo, Klas Birkedal, Kine Bjerkedal, Roar Figenschow, Casper
Knap, Anette Skott.
CAMP UKE 33
Alternativer vurdert:
• Gjennomføre hele campen i en annen ishall
o Grünerhallen har kapasitet på is, men ikke til barmark og bespisning
o Ingen andre ishaller har ledig kapasitet
• Kombinasjon barmark + bespisning på Hasle/Lørenhallen og isøkter i Grünerhallen?
o KID kan ikke gå god for at det er forsvarlig i å oppholde seg i Lørenhallen. Vi velger
derfor å ikke bruke noe areal i Lørenhallen.
o Utfordringer med transport og oppbevaring av utstyr.

•

Tilby spillerne deltakelse på andre camper.

BESLUTNING: Velger å tilby spillerne plasser på andre camper. I dialog med Furuset, Vålerenga
og Jar. Påmeldingsavgiften kan enten refunderes eller overføres til camp i Lørenhallen i uke 40.

PRIORITET ISTIDER
Vi må melde inn prioriterte lag til Oslo Ishockeykrets, for å få istid i andre haller for våre lag.
BESLUTNING: Styret sender inn oversikt over våre lag til Oslo Ishockeykrets. Ønsket antall
økter: Minimumskravet for årsenheten. Oppstart: Fra uke 33.

DOMMERANSVARLIG
Ansettelse dommeransvarlig.
BESLUTNING: Tilbyr en kontrakt til Bahbnish Metha for sesongen 2019-2020.
RUTINER FOR GODKJENNING FAKTURA
Forslag: Alle fakturaer trenger to styrerepresentanter for å godkjennes til betaling. Først
godkjennes fakturaen av to personer internt i styret. Deretter oversendes faktura til daglig
leder i HL.
Beslutning: Vedtatt.
UTSTYRSLEVERANDØR
Har mottatt to ulike tilbud.
BESLUTNING: Styret koordinerer med HL Ishockey Elite. Inngår en avtale med den mest
hensiktsmessige leverandøren.

Referat styremøte 5.9.2019
•

Skøyteskolen er vårt viktigste rekrutteringsgrunnlag. Ønsker å styrke det sportslige tilbudet og
den sportslige kvaliteten her.
o Pris: 750 kr/semester
o Søskenmoderasjon 150 per halvår
o Øker til to gjennomføringer per uke:
o Tidspunkt: tirsdag kl 17.30 til 18.20 og lørdag kl. 12.00-12.50
o Ønskelig å beholde torsdagene som tidligere, men tidspunktet er inneværende
semester blokkert av kunstløp-trening.

Referat styremøte 10.10.2019
Tilstede: Harald Lone, Kyrre Teisbo, Klas Birkedal, Kine Bjerkedal, Roar Figenschow,
Casper Knap, Anette Skott.
Vedtak:
• Betaling til Skøyteskolen legges over til Rubix for
å forenkle og standardisere prosessen.

•

•

Treningsavgift 2019/2020 for lag som ikke var etablert på årsmøtet settes til:
o 4750,- for HL2
o 1500,- for
HL3 gitt at eksisterende betingelser om selvfinansiering opprettholdes.
Igangsetter prøveprosjekt med Hockey-AKS.

Referat styremøte 14.11.2019
Tilstede: Harald Lone, Kyrre Teisbo, Klas Birkedal, Kine Bjerkedal, Roar Figenschow,
Casper Knap, Anette Skott.
•

•
•
•

•

•

Jobber med å ferdigstille boder, slik at også skyterampe blir klar. Arbeidet ble forsinket som
følge av montering av ventilasjonsrør. Materiell ankommer uke 47. HL2 og U8 bygger ved hhv
styrkerom og C-garderobe.
Samarbeid med Refstad AKS i vinter for å tilby skøytekurs til deltakere derfra. Bruker
gjennomføringen til å lære, for å tilby til flere AKS i nærområdet neste sesong.
Prøveprosjektet med Hockey-AKS til klubbens yngste spillere går veldig fra. 13 deltakere deltar
i piloten som går denne høsten. Vi lærer, justerer og forbedrer tilbudet til våren.
Jobber med å søke om økonomisk støtte fra ulike stiftelser. Søker om støtte til:
o Ferdigstille skyte/drible-område
o Keeperutstyr
o Drakter. Til neste sesong.
o Sykkelstativer utenfor for å oppfordre/tilrettelegge for å sykle til hallen.
o Utstyr til Skøyteskolen
o Låsbar boks til utstyr
o Tau
o Små treningsmål
Kafeteria:
o Dobbel bemanning på U21-kamper, Skøyteskole og frigåing.
o Kafeteria er klubbens viktigste inntektskilde. Viktig at dette formidles til lagenhetene.
Kafeteria-inntektene er et premiss for videre drift og utvikling av HL Ishockey bredde.
Beslutninger:
o Styret står ved beslutningen om at pengene på lagkonto til nedlagt G03-laget tilføres HL
Ishockey Bredde. Pengene investeres for å styrke det sportslige tilbudet for
breddelagene.
o Det åpnes ikke for reduserte treningsavgifter for utøvere i HL Ishockey Bredde som av
ulike årsaker ikke kan/vil delta fullt (som for eksempel turnusarbeid, delt bosted,
militærtjeneste osv).
o Dato for Årsmøte: Torsdag 6.februar 2020 klokken 18:00.

