1. Møtet settes
Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må
være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett.
JRL settes som dirigent, undertegnede som referent og Karianne Løkken og Kurt Arne Sandvik
til å godkjenne referat.

2. Årsberetningen deles ut for gjennomgang.
JRL informerer om at klubbens nettsider oppdateres og at årsmøtereferatet, presentasjon og
årsberetningen vil bli lagt ut der.
- Innspill fra salen: Er det riktig at J10 kalles det? Alle der er født i 2003.
JRL sier dette er en naturlig del av at laget deltar i J10 klassen, på nettsiden står det
J2003 (J10), men vi kan evaluere som en del av prosessen som skal kjøres fremover.
Årsberetningen godkjennes.
3. Regnskap.
Regnskapet føres av daglig leder i Hasle Løren, og kontrolleres av klubbens revisor.
Ordningen har fungert ok, men nå som daglig leder har sagt opp skal regnskapet settes ut til
et eksternt selskap.
JRL orienterer om postene. Inntektene består for det meste av medlemskontingent: 31.000
kr og inntekter fra arrangementer (kamper): 16.000 kr.
4. Budsjett for 2013
JRL orienterer.
- Ser ganske likt ut som for 2012. Ligger an til å gå i null, budsjettet er satt opp med
1000 kr i pluss.
- Styret ønsker å videreutvikle trenere og barnekampledere / dommere, og har satt av
10.000 kr til kursing.
- Har budsjettert med støtte fra Gjensidigestiftelsen på 10.000 kr (har fått OK).
- Styret forslår å heve inngangsbilletten fra 40 kr til 50 kr. Vedtatt av årsmøtet.

-

-

Treningsavgift: 900 kr for de som deltar i seriespill, 700 kr for loppetassene,
medlemsavgiften til klubben er på 300 kr.
I tillegg ønsker styret at foreldrene også er medlemmer i Hasle Løren IL.
Foreldrenes bidrag (i tillegg til kontingent)er: shorts og strømper, dugnad på
hjemmekamper og å selge klubbens jubileumsbok (til nå er bare 20 av de 40 som er
delt ut, solgt).
Styret ønsker at håndballen skal delta på klubbens hoved dugnad den 21. – 23. juni,
den store styrkeprøven. Da får håndballgruppa penger rett i kassa.
Klubben holder keeperdrakt.
Trenere får ingen lønn, men slipper å betale treningsavgift for egne barn. De får også
kaffe og vafler på hjemmekamper.
Barnekampledere / dommere får også kaffe og vafler på hjemmekamper.

5. Annet:
H/L Håndball er medlem- og dugnadsstyrt, barna og foreldrene utgjør hele gruppen.
For å drive på en god måte har styret sagt at fra 2013 er det ønskelig at hvert lag har trener,
ass.trener, oppmann/lagleder og foreldrekontakt (info om hva disse funksjonene består i
ligger på gruppens hjemmeside). Målet er å få apparatet rundt lagene til å fungere med klare
roller.
Styret har spesielt diskutert hvordan vi skal organisere J09 og J10-lagene. Styret har hatt
møte med Håndballforbundet, og foreslår å starte prosessen med en klubbkveld. Dette for å
få til visjon for hva håndballgruppen skal stå for. Dette vil også være en del av prosessen for å
få en bedre organisering og drift av de to eldste lagene. I tillegg ønsker styret å delta på
forbundets utviklingskurs for klubber.
Styret foreslår også et felles sommerarrangement for å styrke det sosiale fellesskapet, og
styret ønsker spesielt at J09 og J10 skal ha felles sosiale treff.

6. Nye verv i gruppa for 2013. Dette er valgkomiteens innstilling:
Styret:
Leder
Sportslig leder
Kasserer
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Sekretær
Web:
Ansvarlig
Innhold loppetassene
Arrangement:
Ansvarlig
Trenere og støtteapparat:
J10
Trener
Ass.trener
Lagleder / oppmann
Foreldrekontakt
J09
Trener
Ass.trener
Lagleder / oppmann
Foreldrekontakt
J06
Trener
Ass.trener
Lagleder / oppmann
Foreldrekontakt
J05
Trener
Ass.trener
Dommere / barnekampleder:
Dommerkontakt og barnekampleder
Barnekampleder
Barnekampleder

Jan Rune Løvnæseth
Kjetil Andersen
Anders Hognerud
Siri Jønnum
Elin Ruhlin Gjuvsland
Jan Petter Saltvedt
Annike Selmer
Kari Aasebø
Tore Rogstadkjærnet
Marianne Berget
Geir Mannsåker
Arne Nærdal

Kjetil Andersen
Tomas Labråten
Siri Jønnum
Hege Støre
Karianne Løkken
Tina Alnæs
Erik Fjeld
Jan Petter Saltvedt
Kjetil Andersen
Atle Utne
Camilla Børresen Tjelflåt
Camilla Børresen Tjelflåt
Marianne Berget
Espen Dåsvand

Hege Støre
Kurt Arne Sandvik
Elin Ruhlin Gjuvsland

Årsmøtet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling.

7. Innspill under diverse:
JRL orienterer om saker styret engasjerer seg i:
-

-

-

-

-

-

-

Treningstider i plasthallen. Komplisert fordi det er lite ledig (OBIK har seks år igjen av
leiekontrakten og gjør at plasthallen er opptatt alle dager, med unntak av fredager
og helger).
Treningstider for J09: både trenere, spillere og foreldre ønsker at dette laget skal få
trene to ganger i uka, ikke en som i dag.
Innspill fra salen: Eventuelt kan det løses med at J10-laget og J09-laget har en trening
sammen i uka i tillegg til en hver for seg. Utfordringen er da begge lag må stille med
trener da det er urimelig å forvente at trenere fra ett lag skal ta på seg begge lagene.
Innspill fra salen: det er mulig å trene bak forhenget, der er det mange ledige tider
Etter foreldremøtene i lagene kom div. saker opp, og spesielt engasjerer det at 2003jentene er trinninndelt til tross for at de er like gamle.
Innspill fra sportslig leder: styret mener at delingen som ble gjort tidligere ikke var
optimal, men at når det er gjort slik må vi forholde oss til dette. Det er viktig at alle
spillerne blir utfordret på det nivået de er.
Innspill fra salen: Det er problematisk med måten disse jentene er delt inn på, det
skaper dårlig miljø som har ringvirkninger i venninnegjenger og skolemiljø.
Innspill fra JRL: Hasle-Løren er en breddeidrettsklubb, og da står det sosiale ansvaret
høyt. Styret foreslår å arrangere en egen klubbkveld med dette som hovedtema.
Innspill fra salen: trygghet er viktig for barn i den alderen. Her er det viktig å se på
hva som er best for barna på begge lag
Hovedstyret i klubben har hatt en turbulent tid som har ført til problemer med
organisering. Det er meldt om at det kommer nytt årsmøte i mars, der et nytt styre
skal velges. JRL oppfordrer alle foreldre til å melde seg inn i Hasle Løren IL (via
nettsidene til Hasle-Løren) sånn at håndballen har mulighet til å være med å stemme
på årsmøtet (samt at det er viktig for stemmerett i håndballgruppen).
Forholdene i plasthallen under kamper i helgene er ofte kritikkverdige. Det har
kommet flere klager fra besøkende lag, de har bl.a. sagt at de har lyst til å klage
forholdene inn til Helsetilsynet. Klagene går på dårlig rengjøring, mangle såpe og
toalettpapir og generelt dårlige forhold.
Innspill fra salen: Det nye styret må ta tak i at ikke alle stiller opp når de står på
dugnad. Noe kan skyldes utdaterte maillister, noe skyldes at enkelte ikke tar det
ansvaret det er å ha spiller i Håndballgruppa. Forslag om å øke medlemskontingent
for de som gjentatte ganger ikke stiller på dugnad (og da spesielt de funksjonene de
er satt opp på på hjemmekampene).

-

Innspill fra salen: Forslag til forbedring er f.eks. rengjøring og påfylling av toalettpapir
og såpe i forkant av arrangementer
Innspill fra JRL: vil ta dette videre og sjekke om vaktmester kan komme på foreslåtte
tidspunkt

8. JRL takker for oppmøte, årsmøtet avsluttes.
Referent:

Elin Ruhlin Gjuvsland

Godkjennelse referat:

Karianne Løken

Kurt Arne Sandvik

