
 

 

 

 

Hasle Løren Ishockey yngre 

Møtereferat 
Sted:  Spireaveien 1 

Dato:  04.06.2020 

Deltakere:  Georg, Kyrre, Harald, Nicolas, Kine, Pia 

Tidspunkt:  18.30 

Sakslisteelementer 
1. Introduksjon Nicklas Hudd – nye sportslig leder, 

presentasjon av seg selv. 25 timer i uken, sportslig og admin. 
2. Kommunikasjon og referater – Kyrre tar referater 

a. Kyrre holder litt i facebook 
b. Trenger assistanse med grafisk designer 

3. Organisasjonsplan H/L Ishockey (utsendt med forrige e-post) 
a. Må legges ut på hjemmesiden og oppdateres - 

UTFØRT 
b. Overlapping i mellom gammelt og nytt styre – 

BEHOV? 
c. Trenger nestleder i styret – Kyrre har vervet 
d. Fordeling av arbeidsoppgaver i styret – besluttes i 

styre 25.06.2020 
4. Trener og sportslig leder 

a. Frode Behn ny trener HL Damer - UTFØRT 
b. Nicolas – ny trener U21 og Sportslig leder - UTFØRT 
c. U18 – leter etter kandidater – Sindre Jessen - 

UTFØRT 
1. Georg har flere alternativer 

d. U13 – Sportslig utvalg har jobbet mange alternativer 
og fortsetter med prosessen. Alle i styret er enige i 
at trener må landes ASAP.  – Sindre Jessen - 
UTFØRT 

1. beslutning om tilbud til trener vil utføres 
asap 

2. Ønsket å søke HL IL om engangsbeløp for 
hjelp av trener til U13 

3. Kyrre finner en pakkeløsning for midler til 
U13 trener.  

4. SØKNAD AVSLÅTT – om vi går i minus kan 
vi søke om dekning fra IL 

5. Markedsføring 
a. Kyrre sender ut mal for sponsor til styret - UTFØRT 

6. Barmark - UTFØRT 
a. Nicolas har ansvaret for barmarkstreninger 
b. Harald Lone har hatt inntil vi fikk sportslig leer 
c. Frode har Damene 



 

7. Økonomi og budsjett – det kan se ut til at vi må gå over i 
avtalene. Det understrekes at budsjett er vedtatt på 
årsmøtet og vi må kanskje innkalle til ekstraordinært 
årsmøte. Vedlagte dokument et t.o. og fortrolig. - UTFØRT 

8. Jenter – Rekrutering 
a. Fokus på skøyteskolen 
b. Jentedag 
c. Damer 2 lag? 

9. Kafeteria (BAMA-avtale?) 
a. Pia og Jon har ansvar 
b. Utarbeider prosjekt 

10. Camper 
a. Klas og Casper legger ut påmeldingslink 

11. Overføring fra forrige styre: 
a. Avkortning av Jonas Nygaard lønn – lønn for mai 

måned. 
b. Nytt forhandlings-/sportslig utvalg er utnevnt og 

består av: MØTE SPORTSLIG UTVALG 
GJENNOMFØRT, DANNET NYTT UTVALG 

Bhavnish Mehta (dommeransvarlig) 
Klas Birkedal       (hovedstyremedlem, gruppestyremedlem 

og lagleder) 
Casper Knap       (lagleder) 
Anders Mørch    (trener) 
Fredrik Blikset   (trener) 
Georg Smefjell   (ny styreleder) 
Sportslig leder   Nicklas Hudd 

c. E29 Veteran dame lag får medlemskap i Hasle 
Løren. De får navnet «Hasle Løren Dame E29», og 
Betaler medlemsavgift kr. 500, og treningsavgift 
etter avtale. Må søke KYD om treningstid. – 
AVSLÅTT, DA DE IKKE FÅR TRENINGSTID FRA NIF 
OG KOMMUNE. DE ØNSKET IKKE Å BLI MEDLEM AV 
KLUBBEN FOR SESONG 20/21 

1. Får navnet, betaler avgift, treningsavgift 
som avtal og ivaretar sine egne utgifter 

2. Treningstider er utenom kommunaltid 
d. Benytte tilgodesette penger fra Ludvik Hoff til Skyte-

rampe. – MÅ SØKE KID OM BEVILLING  
e. Lyse ut ny sportslig leder «stilling» på FB og 

hjemmesiden - utført 
f. Roar Figenschow og Anette Skott fratrer 

Gruppestyre Ishockey i Hasle Løren fra og med 
25.2.2020. - utført 

g. Ny styreleder gis fullmakt til å utnevne et 
jente/kvinne ishockey utvalg som utarbeider en 
tiltaksplan for jente-rekrutering. – STYRELEDER HAR 
FRATRETT SIN STILLING OG TILTAKSPLAN MÅ 
UTFØRES AV HL DAMER I HENHOLD TIL KONTRAKT 
OM BEVILLING AV ØKONOMISK BISTAND FRA HL IL 

h. Sittende styre fungerer fram til Hasle Løren IL 
årsmøte og har vedtaksfullmakt – påtroppende 



 

styre har fullmakt til å fremme forslag. Taes til 
etteretning 

I. [Sakslisteelement] 

II. [Sakslisteelement] 

Handlingselementer Eieren/eierne Tidsfrist Status 

Office 365 Harald [Dato] [Status, for eksempel 

pågår eller fullført] 

Camp 33 Klas 09.06.20 [Status, for eksempel 

pågår eller fullført] 

U13 trener Kyrre asap UTFØRT 

Søknad om bidrag 

U13 

Georg asap AVSLÅTT 

[Handlingselement] [Navn] [Dato] [Status, for eksempel 

pågår eller fullført] 

 


