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Hasle Løren Ishockey yngre 
Møtereferat 
Sted:  Teams 
Dato:  29.09.2021 
Deltakere:  Kyrre, Rune, Klas, Harald, Maggy, Line 
Tidspunkt:  20.00 

Sakslisteelementer 
 
1. Kafeteria 

• Jon har tatt pause fra innkjøp til kafeteria 

• Kan vi bestille fra Meny, oda.no, Jostein og 
Torbjørn kan ta imot varer 

• Følg opp forslaget 

• Kafeteria skal åpnes mandag i Uke 41 og må sendes 
ut ASAP – vedtatt av styret v/ansvarlig Pia 

• Team; Pia må etablere et team for å assistere til 
med gjennomføringen av kafeteria – 

• Ref. oppgave mal for gjennomføring av tildelt 
arbeidsoppgave 
 

2. 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. 

• Trenger en resursperson til å ta over arb. Oppgaver 
til Kurt – Søke midler til Hockey yngres -  

3. Forslag; Bygge Bod 

• Skal G2014 få bygge bod i styrkerommet – har sagt 
seg villige. Avventer vedtak 

• Forslaget er avvist; pga. at rommet er i bruk og 
barmark kan bli trukket inn i styrkerommet.  

4. Ny halle; 

• Kontakte byrådet for kultur og Idrett (KID) 

• Kontakte IL for oppdatering 

• Involvere ROVØ 
5. Dommerregninger 

• Idrettsoppgjør – se link 

• Idrettsoppgjør  
6. Gruppebilde 

• Lima foto 

• De som ønsker kan hente bilder digitalt og 
bestille via link 

https://u11194885.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mjD-2F3crAaBTzlHFOz9byNBSbQuybKjRQwSJu98FEipQPl65N-2BhFNewrzmnpP4Idj7Su6FRAL7YQw98wCd3fp1lMJSL4O48L0iesQcgREqvY-3DZav4_tlfkHIALa-2B8f0TXeiHzz-2FY10gqL5l4HgxpWUn9tRu8bRRc14U3w1IwdvH9pn2pUZ3IQZIFiS4I8uKveLZk-2B3yvFJVNyXCFcG0UitKC62Alcpw2J0In2FfTeUlF-2BovMOQzpGik-2BB76l6ausUk0kqvsMDtV6PWAaBQc8YCxAU6Pg0IlGsfqspP-2BoWHTbJveFZ1-2FnZFCZeUHfxPIhY92uUOtj2ovaQ8oLaLIGjaqZcRcoJh6Be96m2x4ivdz-2B9MMUjo66sLZqkmUI19ZYTHrntBHRTUgr4Egv7Ljm08G8pZ-2BnzhBtiEVCMQ4kMD5u7M-2BWZkGzdpqH3D1Gb2TuF3xXhI35ADEn-2FiZYlan-2BcJmZrDH9o-3D
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• Ikke slik at bilder kommer hjem i posten og 
noen må sende de tilbake 

• Maggy tar kontakt med Lima for å sette det i 
bestilling. Kyrre formidler kontaktinfo fra 
Lima. 

7. Dommerstatus 

• Harald – tar kontakt med Bhavnis 

• U13 har dommerkurs på torsdag 30.09 
8. Skyterampe 

• utført 
9. Drakter og utstyr til salg 

• Stian Haugbro – U13 matriss 

• Drakter - OK 

• Treningsdresser til trenere – Er godkjent og sendt 
bestilling 

• Navn på rygg – navnlapper er delt ut 

• HA drakter – vil ikke bli gitt ut til deltakere 

• Luer – 100 luer – først til camp – resten selger vi 

• Capser – 100 capser – resten selger vi 

• Pucker – 100 pucker - alle lagenheter har fått 5 
pucker – resten selger vi 

• Nummer til hjelm 

• Kjøpt 4 isopor hoder til salg i kafetera 

• Logo Klistremerker 
10. Strategisk plan 

• v 
 

11. Rød tråd 

• Nicklas har hatt møte med de fleste trenere 
12. U21 bredde 

• x 
13. Kiwanis cup 

- Styret har sendt inn søknad 

 

14. Lagleder 

• Viktig 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.  

• Aleksander N. har tatt over 

15. Oppdatere hjemmesiden; 

• Har tilgang, men trenger opplæring 

16. Forslag; Trenere bruke hjelm på isen fra U14 og yngre 

• Skøyte- og hockeyskole 

• Camp 

• AKS 

• Det er påbudt med hjelm fra A-laget Elite – 

restriksjoner fra Forbundet.  
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• Rune – har ansvar for å informere trener og øvrige 

som skal på isen 

17. Forslag; sette inn bortedrakter i størrelse Small for neste 

budsjett – 18 stk str. Small og 2 keeperdrakter inkl. Strømper 

• Sjekk med Stian  

• Borrelås går på Styret 

18. Dugnad for inntekt til klubben 

• Alle på yngres avdeling må delta 

19. Medlemsavgift 

• Purre opp treningsavgift på HL2 og HL3 

 

 

 

20. Aktiviteter gjennomført 

 2021 Sum 2020 sum  
camp 40 57  28   
HA høst 33  33   
camp 32 52  53   
S/H 44  70   
U7 19       
U8 26  46   
HA barmark 38       
HA Vår 28       
Total 297  230   

     Økning 

 

21. Prisene: 

 

• Klistremerker til hjelm (logo + nr) 1 ark 

• 25-50 stk  39+mva pr.stk 

• 50-99 stk  34+mva pr.stk. 
100-199stk  30+mva pr.stk 

•  
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