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Hasle Løren Ishockey yngre 
Møtereferat 
Sted:  Teams 
Dato:  26.10.2021 
Deltakere:  Kyrre, Pia, Line, Rune, Klas, Harald 
Tidspunkt:  19:30 

Sakslisteelementer 

1. Dommerregninger 

a. Idresttsoppgjør:  

i. Har de som trenger tilgang fått det? 

ii. Løser vi det på en annen måte? Harald tar 

den. 

2. Organisasjonsplan H/L Ishockey 

a. Beskrivelser av de siste oppgavene- trengs til 

valgstyret, slik at de kan prøve å «selge inn» det 

som trengs av posisjoner 

b. Trenger person til å ta over Kurt sine oppgaver om å 

søke midler til Hockey Yngres. 

3. Ny hall 

a. Kontakte byrådet for kultur og Idrett (KID) 

b. Kontakte IL for oppdatering 

i. Ble tatt opp på hovedstyremøte at Ishockey 

måtte involveres. 

ii. Ishockey burde sette ned en arbeidsgruppe 

på dette. Tommy Lund, Klaes Birkedal, Kyrre 

Teisbo, Harald Aga, ønsker å bidra. Passe 
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på at det opprettes en gruppe med personer 

som kan bidra. 

iii. Byrådet skal vedta pengene (til dette og mye 

annet) 24 .november(?) 

c. Involvere ROVØ 

4. Fotografering: 

a. Lima foto 

b. 2. November 

i. Tidslister er sendt ut 

5. Dommerstatus 

a. Harald tar kontakt med Bhavnish. 

i. Får noe her av Harald 

b. U13 hadde dommerkurs 30/9, 11 nye dommere. 

c. Vil komme behov til nytt utstyr. 

6. Strategisk plan 

a. Publisere den- er delt til lagledere. Oppdatere den 

som ligger på hjemmesiden. 

7. Laglederhånbok 

a. Jobben er informert om på Lagledermøte- må 

ferdigstilles i løpet i sesongen. 

8. Rød tråd 

a. Niklas har hatt møte med de fleste trenere. 

9. Kiwanis Cup 

a. 20-21. november 

b. Styret har sendt søknad- oppdatering her? 

i. Ikke hørt noe- Klas purrer opp. 

ii. U10 – 8 påmeldte lag 

iii. U9- uvisst hvor mange 

10. Lagleder 

a. Sesongens første lagledermøte har vært avholdt 

b. Line må kalle inn Kasserere (og lagledere) for 

detaljert gjennomgang av rapportering til Daglig leder 

11. Oppdatere hjemmesiden 

a. Har tilgang, men trenger opplæring 

i. Ha ikke blitt oppdatert - 

12. Hjelmbruk 

a. NIHF har kommet med et policy dokument for barne 

og undomsishockey 

i. Tiltak klubb: Alle utøvere, trenere, dommere, 

støtteapparat m.m. som deltar på aktiviteter 

som kamper/treninger o.l. i ishaller/isflater 



 

 

Intern 

tilknyttet NIHF, skal til enhver tid bruke 

godkjent hjelm når de er på isen 

ii. Skal dette innføres som ett påbud hos HL? 

Eller skal det bare være veileding?- PÅBUD 

iii. Printe det ut og henge opp, sende info til 

lagledere om dette. 

iv. Skaffe hjelmer til Niklas og Sindre.  

13. Forslag: Kjøpe inn store og små flagg og vimpler for 

salg i kafeteriaen. 

a. Kyrre sjekker opp priser på flagg og vimpler 

b. Forslag: kjøper 14 flagg og en del vimpler. 

c. Forslag: sjekke opp priser på reflekser for salg i 

kiosken.- Ønske om at de er store nok til å kommer 

over tykke dynjakker.. 

14. Forslag: Kvinner Elite fritas for kioskvakter 

a. Kiosken er et viktig bidrag til inntekter for 

ishockey yngres og skaffer inntekter til å 

lønne trenere og betale påmeldingsgebyrer i 

serien mm. Damelaget betaler alle disse 

inntektene selv og belaster ikke ishockey 

yngres. De får overført - som herrer 1. 

divisjon - omslag 40 prosent av budsjettet fra 

hovedlaget i Hasle-Løren IL mot at spillerne 

stiller med to-tre spillere på hver jentetrening 

på mandager og det antall Sindre Jessen 

ønsker til skøyte- og hockeyskolen, for tida en 

spiller hver gang.  

Damelaget stiller også spillere til spesielle 

jentedager som det er planlagt tre stykker av. 

På det første arrangementet stilte sju 

damespillere. Dette gir til sammen ganske 

mange pr spiller pr sesong 

i. Betingelser: Damene fritas 

kioskvakter, fokus på Jentehockey- blir 

jentehockey avviklet så er de tilbake 

på rotasjonen. 

15. Forslag: Jenter- egen gruppe 

a. Jenter, kall det gjerne JU10, må opprettes 

som egen gruppe i regnskapssystemet og 

med et budsjett. Ishockey Yngres er pålagt å 

ha en jentesatsing. Inntil videre må den 

økonomiske biten bæres av hovedstyret. 

Jentelaget har to trenere, som ingen har noen 

barn på laget. Disse bør få et honorar for den 

jobben de gjør for i det minste å dekke 

reiseutgifter m.m. Forslaget er at de lønnes 

med 6.000 kroner hver. Øvrige utgifter er 

promotering på Facebook og utgifter til 

jentehockeydagene. 

De fleste på jentetreningene er deltakere på 

guttelag eller er med på skøyte- og 

hockeyskolen slik at det denne sesongen ikke 

vil bli noen inntekter i form av treningsavgift å 

snakke om. 
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Jentelaget driftes nå av jenteansvarlig og av 

damelaget, men fra neste sesong må dette 

ligger under Ishockey Yngres på samme måte 

som guttelagene. 

1. Vedtak: lønn denne sesongen på 6000 

kr per av de to, må komme med noen 

krav- må lages en kontrakt med de to. 

2. Må finne ut hvordan andre grupper gjør 

det med Jentegrupper, og legge en 

tydelig plan for neste år på hvordan 

dette skal gjøres. 

3. Treningsdrakter- har noen fra 

Skøyteskolen 

4. Samarbeid med andre klubber. 

16. Forslag: Kassa i kafeteriaen virker ikke slik den skal, det 

er lite bruk av kontanter: endring på hvordan vi 

fører/rapporterer omsetning i kafeteriaen? 

a. Slutter med kontantbetaling- informere om at vi helst 

ikke vil ha kontanter. 

b. Bruker ikke kasse- vil derfor ikke kunne lage ett 

kassaoppgjør 

c. Betalingsterminalen virker ikke optimalt- vipps på 

denne virker ikke (pluss ingen grunn til å ha den). 

Ungdomskort virker heller ikke, klokkebetaling virker 

ikke. 

i. Høre med leverandør om oppdaterting / ny 

terminal. 

 

 

 


