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Hasle Løren Ishockey yngre 
Møtereferat 
Sted:  Teams 
Dato:  14.03.2021 
Deltakere:  Kyrre, Pia, Harald, Line, Rune, Aleksander, Kurt, Kine, Klas, Maggy 
Tidspunkt:  20.00 

Sakslisteelementer 
1. Nytt styre 

• Konstituere nytt styre; 

• Styreleder; Kyrre blir- alle for 

• Nestleder; Klas Birkedal- alle for 

• Fordeling av oppgaver i nytt styre blir da fordelt 

• Se egen liste 

• Husk å ta kontakt med Casper for å få 
utstyrsavtalen til Warrior 

• Kyrre finner kontrakt til Bhavnish- sender til 
Harald for signering 

• Mangler:  
1. Dugnadsansvarlig- alle kommer med 

forslag på hva som kan gjøres 
2. Rekrutteringsansvarlig: Sindre 

Jessen; tar og Skøyteskolen i 
samarbeid med Kyrre 

3. Sponsoransvarlig Yngres  
2. Matriss; Jackie Lau (slipebua) og Stian Haugbro (drakter) 
3. Trenerkurs 1 

• Starter onsdag 10. mars. 

• Tre som har deltatt (2 fra U7 og 1 fra U8) 
4. 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. 

• Flere som ikke har tilgang til dokumenter på Teams. 
Harald ser på det. 

5. Matter & rengjøring dusjer 
Hallen trenger nye matter, siden de eksisterende matten er i 
veldig dårlig stand. 

• Nye matter er bestilt av BYM (verdi 70’), har 
kommet! 

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

• Hvor er panten? Pia sjekker opp mulige steder. 

• Solrik og sjokolade er fortsatt innenfor dato. 

• Pia sjekker opp med Fotball, hvis ikke må vi prøve 
oss på foreldregruppa- kontaktinfo trengs! Hør med 
Viggo. 

• Pia sjekker opp kostpris på varene- Kyrre sender 
kvitteringer. 

7. STØTTE: 

• Hva annet kan vi søke på? Informer/tips Kurt. 

• 1/5 og 1/9- søknadsfrister: Sparebankstiftelsen 
(Keeperutstyr og Jenter ??) 

8. 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))- vente til etter at isen er fjernet. 

• Klas  og Pia sjekker opp spons av gjerde/netting- må 
male før man får satt på gjerde/netting. 

• Mottatt isen (matter gulv) 

• Kyrre har vært i kontakt – må følge opp 
igjen og ringe Jo fra HL eldre- 

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

• Kyrre har ring Styreleder NIHF Ottar –> 
Topphockey Fjordkraft –> Njål Berge – Følg 
opp med Njål 

9. Drakter/Utstyr:  

• Det kartlegges av de nye matrissene hva som vi har 

av utstyr og hva vi evt trenger. 

• 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. 

10. 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. 

• Alle må prøve å lese utkast 2. 

11. Oppdatere hjemmesiden; 

• Har tilgang (Kyrre og Kine), men trenger opplæring 

(Morten R)  

12. Rød tråd og implementering 
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• Ytterligere info. Kommer fra Nicklas ved neste 

styremøte 

• Rød tråd- tilknyttning til strategisk vurdering- 

forventninger til hva som forventes og hva nivåene 

er per alderstrinn (ferdigheter), synliggjør hva som 

må tilrettelegges for evt. nye spillere. 

• Har nå startet møter med Hovedtrenere 

13. Dugnad for inntekt til klubben 

• Alle på yngres avdeling må delta og prøve å komme 

opp med forslag til dugnader som kan være 

aktuelle. 

 
 

 


