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Hasle Løren Ishockey yngre 
Møtereferat 
Sted:  Teams 
Dato:  09.03.2021 
Deltakere:  Kyrre, Pia, Harald, Line, Rune, Aleksander, Kurt 
Tidspunkt:  19.00 

Sakslisteelementer 
1. Nytt styre 

• Nytt styre blir satt etter at Hasle Løren IL sitt 
årsmøte har blitt gjennomført (d.v.s etter påske). 

• Fordeling av oppgaver i nytt styre blir da fordelt 

• Trenger Styreleder: Forslag Kyrre F.Teisbo som 
styreleder, men trenger og en nestleder 

• Trenger Matriss 

• Tidspunkt for styremøter: Forslag: klokken 20:00 på 
tirsdager ( en gang permåned) 

2. Trenerkurs 1 

• Starter onsdag 10. mars. 
3. Organisasjonsplan H/L Ishockey. 

Selve planen er delt tidligere, men vi mangler beskrivelse av 
hva de forskjellige oppgavene er. 

• Harald har laget mal for dommeransvarlige, alle 
andre må fylle inn for sine oppgaver, ligger på 
Teams gruppen. 

4. U21 – henvendelse til styret om avslag på treningsavgift,  

• Grunnet at dette ikke var med på årsmøtet, har vi 
fått beskjed om at redusert treningsavgift ikke er 
mulig (da budsjettet ble godkjent på årsmøtet) 

• Men det er besluttet at U21 kan søke individuelt om 
å få opptil 80% av inneværende sesongs 
treningsavgift refundert. 

5. Skal vi gi noe avslag til de som har vært på Hockey og 
Skøyteskolen neste sesong 

• Her lages det en for skøyteskole i uke 33 – uke 39 
for de som har vært påmeldt denne sesongens 
skøyteskole ( ikke gyldig for de som er på lag), som 
disse har mulighet til å få delta på gratis. 

6. Økonomi og budsjett  

• Oppdaterte tall for 2020 viser til at det er ført inn ca 
150 000 kr i krisepakker ( bedrer resultatet) 

7. Matter & rengjøring dusjer 
Hallen trenger nye matter, siden de eksisterende matten er i  
veldig dårlig stand. 
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• Nye matter er bestilt av BYM ( verdi 70’), er 
ikke fastsatt når de nye mattene kommer. 

• Dusjer – følg opp med drift  

• Har ikke blitt fulgt opp da hallen har vært 
stengt. 
 

8. Kafeteria 

• Det er en del varer i kafeteriaen som nærmer seg 
dato. Disse har vi ikke mulighet ti å selge unna på 
vanlig måte, da denne er stengt 

• Forslag 1: Høre med Fotball om de er interessert i 
overta beholdningen til kostpris 

• Forslag 2: Lage poser med mix av varer og selge ut 
til foreldere- informasjon gjennom lagledere og 
bestemte tidspunkt for å hente bestilte poser. 

• Pia sjekker opp med Fotball, hvis ikke må vi prøve 
oss på foreldregruppa 

• Pia sjekker opp kostpris på varene 
9. Nicklas : Lån til depositum. 

• Nicklas flytter til Oslo, og ber om lån til depositum 
(45 000 kr) for leilighet.  

• Avtemming: Alle for at det er ok 

• Harald setter opp forslag til kontrakt med 
nedbetalingplan, og innhenter signaturer. 

10. OBOS JUBEL: 

• Kurt tar kontakt med Daglig Leder om det ligger noe 
i veien for at Hockey søker om dette. (innen 
utgangen av uke 10) 

11. Skyterampe 

• Ferdig bygget – mangler montering av matter( gulv 
og mot veggen til U9/2012 boden) og netting, samt 
maling av vegger 

• Sette opp dugnad for maling av vegger ( utvendig og 
innvendig)) 

• Klas sjekker opp spons av gjerde/netting 

• Mottatt isen (matter gulv) 

• Blitt gjort oppmerksom på vi ikke har mottatt de 
50 000 kr fra GET -sjekke opp hvor de er 

12. Laglederansvarlig 

• Vikitg med jevnlige lagledermøter for å sikre at 

informasjonen flyter slik den skal til lagledergruppa, 

og at de har ett diskusjonsforum hvor og erfaringer 

kan utveksles. 

• Klas/Laglederansvarlig kaller inn Line/Økonomi til 

Lagledermøte for gjennomgang av rapportering til 

Daglig leder.  

13. Drakter:  

• Har kommet 

• Blir delt ut etter sommeren. 

• Vi burde markedsføre at vi blir støttet, f.eks. blider 

o.l 
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• Kan søke om keeperutstyr.??- til neste runde etter 

at vi har fått en oversikt over hva klubben skal bidra 

med av keeperutstyr og hva vi har. 

14. Strategisk plan: 

• Strategisk plan utarbeides av Kyrre og er på 

høringsrunde hos Nicklas og Sindre 

• Inkluderer Verdigrunnlag- samstemt med IL sitt 

verdigrunnlag 

• Årshjul-  

• Må distruberes/informers om til foreldre- viktig mer 

mer informasjon til foreldregruppa om innholdet 

her. 

 
 

 


