
 

 

 
 
Hasle Løren Ishockey yngre 
Møtereferat 
Sted:  Spireaveien 1 
Dato:  09.12.2020 
Deltakere:  Kyrre,  
Tidspunkt:  19.00 

Sakslisteelementer 
1. Organisasjonsplan H/L Ishockey, sendt med agenda for 

dagens møte 
a. Nestleder sitter fram til neste årsmøte 2021 
b. Pr. dags dato tar nestleder ikke nyvalg 
c. Styremøter er lagt ut på Hasle-Løren.no 
d. Fordeling av arbeidsoppgaver i styret 

i. Oppgave beskrivelse 
2. Nye resurs personer for å assistere styret 

a. De kan ikke velges inn offisielt før neste årsmøte 
b. AKS Refstad – Aleksander Neumann – hatt møte 1:1 

og med Alem fra AKS for overlapping  
i. Aktuelle personer; Aleksander, Silje, Line 

3. Årsmøte 2021, 09.02.2021 - årsberetning 
a. Vedlegg fra 2019 som grunnlag er sendt på e-post 
b. Fordele beretningen etter ansvar 
c. Lagleder må lage beretning for laget 
d. Innkalling til årsmøte 

4. Åpent i julen? - Stemmevotering! 
a. Siste åpne dag er tirsdag 22. desember 
b. Åpner søndag 27. desember 
c. Siste åpne dag er onsdag 30. desember 
d. Åpner lørdag 02. januar 

5. U13 – samarbeids klubb for å ikke miste laget 
6. Skøyte- og Hockeyskolen 

a. Forslag; Ny ansvarlig Rebekka Abrahamsen – mot 
30 000,- i lønn 

7. Jentedag – Januar 
8. Markedsføring – Kommuniksjonsgruppa til H-L IL 

a. Forbedre digitale medier med tanke på 
markedsføring – fått e-post fra IL som er sendt på e-
post til alle i klubben via Rubic – ikke fått 
tilbakemelding på frivillige 

9. Supporterutstyr 
a. Mottatt 60 luer – venter på 40 til – samt bestillt 100 

til 
b. Pia – Reflekser? 
c. Munnbind – Status!-  

10. Økonomi og budsjett  



 

a. Line Kristoffersen 
b. Har det blitt opprettet en egen e-post her? 
c. Opprettet – ikke aktiv enda 

11. Kafeteria  
a. Lage nye lister for 2021 
b. Kafevakter overføres til tilsynsvakt i hallen 
c. Vedtatt: JA 
d. Forslag til bøter til lagenhet ved ikke oppmøte – 

Taes opp i årsmøte 
12. Sportslig Utvalg; 

a. Oppdatert info. Ved Casper 
13. Skyterampe 

a. Oppdatert info ved Casper – venter på å gjøre ferdig 
tegninger som må sendes til KID/drift 

b. Tegninger er laget 
c. Godkjent av driftsleder 
d. Ligger hos entreprenør som skal gå igjennom 

tegninger 
e. Forslag; øke tilskudd på 20 000,-  

14. Drakter 

a. Ref. siste e-post fra Warrior, gåes igjennom på 

møtet 

b. Skal samarbeidet fortsette? 

15. Skal U21 ta smittevernvakter 

 
 

Handlingselementer Eieren/eierne Tidsfrist Status 

Office 365 Hxx [Dato] [Status, for eksempel pågår 
eller fullført] 

xx Xx 09.06.20 [Status, for eksempel pågår 
eller fullført] 

xxx Xxx xxx [Status, for eksempel pågår 
eller fullført] 

xxx Xxx xxx [Status, for eksempel pågår 
eller fullført] 

[Handlingselement] [Navn] [Dato] [Status, for eksempel pågår 
eller fullført] 

 

 


