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Hasle Løren Ishockey yngre
Møtereferat
Sted: Teams
Dato: 09.02.2021
Deltakere: Kyrre, Pia, Casper, Harald, Kine, Line, Klas
Tidspunkt: 19.00

Sakslisteelementer
1. Organisasjonsplan H/L Ishockey.
Selve planen er delt tidligere, men vi mangler beskrivelse av
hva de forskjellige oppgavene er.
• Harald lager mal for dommeransvarlige, alle andre
må fylle inn for sine oppgaver.
Frist ca 09/03-21
2. Årsmøte 2021 16. februar kl. 18.00– Ok med ny dato – snakke
med ordstyrer – Stian Langli
• Oppdatere vedlegg- Legges ut senest fredag 12/0221.
• Line oppdaterer med økonomi. Harald redigerer fila
før den legges ut på siden.
• Saksliste til styremøte leggs ut på Teams, Klas
redigerer til å passe Hockey som gruppe.
• Kyrre dobbeltsjekker at Stian Langli blir med som
ordstyrer.
3. U21 – henvendelse til styret om avslag på treningsavgift,
• For å kunne vurdere om U21 skal kunne få noe
tilbakebetalt/redusert neste år trenger vi å vite hva
evt. besparelser vi har hatt på at de ikke har fått
trent.
• Kyrre: finne ut hav inbetalte treningsavgifter er og
påmeldinger/kostnader vi har hatt i forbindelse med
U21• Line: finne ut hva vi har betalt i trenerlønn vs
budsjetert lønn.
• Vurdere om diffen kan betales tilbake- hver enkelt
må søke om tilbake betaling av den andelen som er
bespart.
4. Skal vi gi noe avslag til de som har vært på Hockey og
Skøyteskolen neste sesong
• Grunnet at Covid-19 og at Skøyteskolen ikke har fått
avviklet en del treninger- skal vi redusere kostnaden
for de som i dag er på Hockeskolen neste sesong?
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•

Forslag 1: De som i dag er påmeldte får
høstsemesteret gratis neste sesong, men betaler
vårsemesteret.
• Forslag 2: De som i dag er påmeldte får tilbudet om
500 kr i redusert avgift på sesongavgift (vanlig
sesongavgift: 1500 kr), så sikrer vi at de betaler noe
samt at de faktisk dukker opp og ikke okkuperer
plassen til nye barn.
• Stemt: Alle stemte for forslag 2.
5. Økonomi og budsjett
• Budsjett 2021 lages i løpet av helgen.
6. Kafeteria – smittevern liste/vakt
• Lage nye smittevaktlister for 2021
• Pia sender ut nye lister
7. Matter & rengjøring dusjer
Hallen trenger nye matter, siden de eksisterende matten er i
veldig dårlig stand.
• Kyrre skal sjekke opp :
• Følg opp Torbjørn først
• Dusjer – følg opp med drift
• Har ikke blitt fulgt opp da hallen har vært
stengt.
8. Skyterampe
• Ferdig bygget – mangler skyte underlag og Netting
• Hvordan skal vi finansiere restkosten på å få
skyterampa? Hva er restkostnaden?
• Casper setter opp hva budsjettet har vært
på og hva kostnadene har kommet på til nå,
samt detaljert hva som trengs for å bli
ferdig. Foreløpig estimat fra Casper er på ca
30 000 kr.
• Forslag 1 restfinansering: Kan hver lagenhet legge
2-3000,- i potten U9-U13?
• Forslag 2 restfinasiering: Styret dekker kostnaden
• Stemt: alle for at det tas av styret.
9. Økonomi rapportering til Daglig leder.
• Klas kaller inn Line til Lagledermøte for
gjennomgang av rapportering til Daglig leder.
10. Drakter: er i Sverige og kommer.
• Kostnad ca 53 000. Søkt Sparebankstiftelsen om
50 000 i støtte, som er innvilget. - nye drakter har
Sparebankstiftelsen logo

