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Hasle Løren Ishockey yngre 
Møtereferat 
Sted:  Teams 
Dato:  07.11.2021 
Deltakere:  Kyrre, Pia, Line, Rune, Maggy 
Tidspunkt:  20:00 
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Sakslisteelementer 

1. Presentasjon av Bomboosa- Anne Lena  

a.  Skal vi kjøre en dugnad hvor alle må kjøpe/selge en 

«familiepose» (1000 kr) to ganger i året?- 

Dugnadsinntekter til Hockey Yngres. 

b. Stemt: Nei- vi må prøve å finne en annen form for 

dugnad. F.eks Spond skrapelodd etc. 

2. Keeperutstyr: 

a. Vi må bestemme oss for en klar policy på hva av 

Keeputstyr og hvor lenge dette skal dekkes av 

klubben. 

b. Line setter opp forslag: som skal inneholde; hvor 

lenge, redusert betaling, hvilket utstyr som klubben 

dekker etc. 

c. Sted for oppbevaring av keeperutstyr- det som ikke 

er i bruk- puttes i bag merket med størrelse. Vi finner 

ett sted som passer og hvor det er mulig å komme til.  

3. Sparebankstiftelsen: Kyrre søkt penger til nye 

vant/benker/mål 250’, ref forslag om nye regeler for 

banstørrelse og antall spillere.- svar i mars/april 

4. Ny hall:  

a. Dannet en Ishallkomite for bredde: Tommy Lund 

(Wang), Klas B, Kyrre. 

b. Møte på torsdag med kommunen: Daglig leder og 

Torbjørn kommer (bare to som får bli med)- vi har 

kommet med en liste over punkter. 

c. Kommunikasjon rundt dette er ekstremt viktig. 

d. Kontakte byrådet for kultur og Idrett (KID) 

e. Kontakte IL for oppdatering 

i. Ble tatt opp på hovedstyremøte at Ishockey 

måtte involveres. 

ii. Byrådet skal vedta pengene (til dette og mye 

annet) 24 .november(?) 

f. Involvere ROVØ 

g. Trenger møte referatet fra Torsdag 2/12… 

h. Vi be om møte før alt er bestemt? Hvem er 

kontaktperson? 

5. Bilder 

a. Kyrre har fått originaler av lag bilder- ett sett til å 

fornye i kafeteriaen + ett lagbilde til hver enhet til å 

henge på f.eks bod. 

6. Samarbeidsavtale Dominos 

a. Kick-back avtale på det som kjøpes gjennom den. 

Kode som benyttes. 

b. Info sendes ut til alle. 

7. Slipemaskin 

a. Kommet forspørsel om ny slipemaskin 

b. Hvorfor skal vi ha en? Matrisser må komme opp med 

grunn for hvorfor, skriftlig. 

8. Dommerregninger 

a. Idresttsoppgjør:  

i. Har de som trenger tilgang fått det? 
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ii. Løser vi det på en annen måte? Harald tar 

den. 

b. Under kontroll- alle lagledere som vil ha det har fått 

tilgang til å gå inn og finne og betale. 

c. U18- og oppover i allefall 

9. 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- ligger i teams. 

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

søke midler til Hockey Yngres. 

10. Valgkommite 

a. Må erstatte Kine, Kurt (søke spons), 

11. Kiosk vakter  

a. Hva med manglende oppmøte? Bot? 

b. Ved runder- lagenhetene stiller opp med ekstra i 

kiosken ved behov. 

 

12. Ny hall 

13. 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- trenger inspill til 

budsjettet. 

14. Strategisk plan 

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

som ligger på hjemmesiden. 

15. Laglederhånbok 

a. Jobben er informert om på Lagledermøte- må 

ferdigstilles i løpet i sesongen. 

16. Rød tråd 

a. Niklas har hatt møte med de fleste trenere. 

17. Kiwanis Cup 

a. 20-21. november 

b. Styret har sendt søknad- oppdatering her? 

i. Ikke hørt noe- Klas purrer opp. 

ii. U10 – 12 lag som har spilt 

iii. U9- 10 lag? 

iv. Vel gjennomført!  

18. Lagleder 

a. Sesongens første lagledermøte har vært avholdt 

b. Anders har ikke fulgt opp.- Må kalles inn nytt med 

tanke på valgkomite. 

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

detaljert gjennomgang av rapportering til Daglig 

leder- Line følge opp denne. 

19. Oppdatere hjemmesiden 

a. Har tilgang, men trenger opplæring 

i. Ha ikke blitt oppdatert - 

20. Hjelmbruk 

a. NIHF har kommet med et policy dokument for barne 

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

støtteapparat m.m. som deltar på aktiviteter 

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

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?- Stemt: 

PÅBUD 

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

lagledere om dette. 

iv. Skaffe hjelmer til Niklas og Sindre.  

21. Kjøpe inn store og små flagg og vimpler for salg i 

kafeteriaen. 

a. Kyrre sjekker opp priser på flagg og vimpler 

i. Venter på svar fra Broderieksperten. 

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 dunjakker.. 

i. Ikke bestilt ennå- var avvik på pris etc. Men 

Broderieksperten kommer med ett tilbud 

d. Nye luer blir bestilt opp til Camp- overskuddet blir 

solgt i kiosken. 

22. 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.- ikke rukket dette ennå.- sender 

til Pia info/ siste faktura. 

23. Renhold i hallen 

a. Manglende Renhold i hallen 

b. Mangler ofte tørkepapir på do, og ikke ordentlig 

ryddet/vasket. 

c. Garderobene ser ikke ut. 

d. Dusjene blir ikke ordentlig vasket 

24. Årsmøte 

a. Holdes i februar 

b. Trenger årsberetning 

i. Trenger input fra lagledere- etterspør dette. 

 

 


