
REFERAT ÅRLIG MØTE I HASLE-LØREN IL, AVD.HÅNDBALL 

 

Onsdag 08. mars. 2017. kl. 1900 – 2100. 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Saksliste og innkalling ble godkjent, men det ble påpekt av Jan Rune Løvnæseth at innkalling 
ble lagt ut en uke for sent. 
 

2. Valg av dirigent, referent og to personer til å signere protokoll. 
 
Dirigent: Elin Gjuvsland 
Referent: Espen Dåsvand 
Signatur av protokoll:? 
 
 

3. Håndballgruppens årsberetning 2016. 
 
Håndballgruppenes årsberetning for 2016 ble gjennomgått og godkjent. 
Presentasjon og årsberetning er lagt ut på hjemmesiden handball.haslel-loren.no 
 

4. Håndballgruppens regnskap 2016 og budsjett 2017 
 
Regnskapet for 2016 er ført i regi av Hasle-Løren Il og godkjent av ekstern revisor. Resultatet 
ble kr. 62.773,- mot et budsjett på kr. -23.500,-. I dette resultatet ligger det kr. 6.690,-. Dette 
er penger som er overført til styret fra håndballskolen for dugnad i DHL-stafetten. Det ble 
vedtatt at dette beløpet skulle overføres tilbake til lagskasser håndballskolen fordelt på 
årsklasser. Regnskapet ble godkjent. 
 
Budsjett ble gjennomgått. Det kom innspill på at det i tillegg må budsjetteres for seriespill for 
1 lag J08 og 1 lag G07/08. Dette er det nå tatt hensyn til både på inntekts og utgiftssiden. 
Budsjettet legger opp til et underskudd på kr. 17.000,-. Budsjettet ble vedtatt. 
 

5. Valg av styret 
  
Valg komiteen har bestått av:? 
 
Styrets medlemmer er valgt på årsmøtet: 
 
Styrets leder:   Elin Gjuvsland, 2 år? 
Nestleder/ kasserer: ? 
Sportslig leder:  Arne Jan Flølo, 2 år 
Styremedlem:   Trine Dahlstrøm, 1 år 
Styremedlem:  Janne Dåsvand, 1 år 
Sekretær:  Maria Aarestad Torrelba, 1 år 
Styremedlem:   Maria S. Moen, 2 år  



Styremedlem:  Anette S. Østern, 2 år 
Styremedlem:  Marius Raknes, 2 år 
 
Styret utvides med 3 personer. Det er materialforvalter, arrangementansvarlig/ 
sponsoransvarlig og sekretær. Styre gis fullmakt til å fordele rollene internt i styret.  
 

6. Saker fra styret 
 
Det foreslås å øke billettprisen ved hjemmekamper til kr. 160,-. Det ble enstemmig vedtatt.   
 
Det ble foreslått å øke treningsavgiften for håndballskolen til kr. 970,-. Årsmøte mente det 
var mer riktig med kr. 1.000,- og det ble enstemmig vedtatt. 
Det ble foreslått å øke treningsavgiften for J03/04 til kr. 1.800,-. Det ble enstemmig vedtatt. 
 

7. Eventuelt 
 
Det ble tatt opp viktigheten av å få på plass hovedtrener til J03/04. Det er en vanskelig 
prosess og det må legges mye ressurser i dette. Styret skal jobbe bredt gjennom ulike 
kanaler, og målsetting er å få trener på plass til etter sommerferien.   
 

 

 
 
Protokoll godkjent: 
 
 
…………………………….    ……………………………. 
NN      NN 
 
 
 

Møteleder: Elin R. Gjuvsland 

Referent: Espen Dåsvand 

Dagsorden godkjent. Jan R. Løvnæseth påpeker at invitasjon er sent ut for sent (sendt ut 3 uker før). 

 

Leder presentere Styrets arbeid i året som har gått: Noe informsjon om avtalen vi har med OBIK. 
Denne opphører, noe som betyr at Hasle-Løren mister halltid. Dette er dog ikke helt sikkert. Halltid 
blir bestemt etter at OBIK har gjort sin påmelding av lag. 

Ledere presenter økonomi: Det resultatet for 2016 er snudd til positivt resultat. Det investeres i kurs 
og utstyr. Lagene har lagkasser til egen disposisjon. 

Leder presenterer innteksgivende virksomhet: Inntekter kommer fra hjemmekamper, dugnad, DNB, 
Bydel Bjerke, HasleLinje og sponsing fra Spar (generalsponsor).  



Leder presenter medlemsmassen: Positiv utvikling i antall spillere. 120 jenter og 20 gutter er 
medlemmer (f. 2003-2010) 

Leder presenterer trening: Fortsatt ønske om mer halltid. 

Leder presenterer trenere: Vi har 17 foreldretrenere. 

Leder presenterer lagene: Korreksjon: Det er to lag som deltok i temaspill for jenter 2003. 50 spiller 
deltok på Fredrikstadcup. Fokus på keepertrening fra nyåret 2017.  Sosialt har HL bla hatt klubbdag 
og sommer-/juleavslutning. 

Leder presenterer dommere: HL har 6 barnekampledere. Ellers så henter vi dommere fra andre 
klubber. Sterkt ønske om at 13-åringene tar dommerkurs. 

Leder presenterer veien videre: Fortsatt utfordring å verve til styret. Utfordring å bygge stabilitet 
rundt lagenhetene. Mangler materialforvalter. Trenerkurs støttes av klubben. 

 

Regnskap 2016 presenteres av kasserer: Regnskapet er i regi av Hasle-Løren IL. Negativt budsjett, 
men positivt resultat. Kommer som et resultat av flere medlemmer en budsjettert og ekstra 
sponsormidler. Positivt resultat på 62773,-. Bidrag fra Håndballskolen i DHL-stafetten er ført som 
inntekt i regnskapet. Kasserer ber årsmøte ta stilling til om disse penge skal gis tilbake 
Håndballskolen, kr 6690,-.  

Vedtak (enstemmig): Håndballskolen tilføres disse pengene og fordelt til de foreldrene som deltok på 
dugnaden på lik linje med de andre lagenhetene. 

Ønske om å definere Håndballskolen (slik det gjort i fotballen). 

Regnskapet er enstemmig vedtatt. 

 

Kasserer presenterer budsjett for 2017: Det blir budsjettert med lønnet trener for Jenter 2003/4 i 
2017. Tallet er hentet fra fotballen og andre klubber.  

Det er ikke budsjettert med sponsorinntekter. Budsjetteres med underskudd på 21500,-. Det 
kommer forslag til endringer i treningsavgifter. Noe usikkert hvor mange lag som skal delta i 
seriespill. Økning i noen poster pga. flere lag i seriespill. Det er budsjettert med 50,- sosialutgifter per 
spiller (200 spillere er lagt inn i denne posten). Det kan også søkes om mer.  

 

Diskusjon vedr fakturering av avgift: Det er spørsmål vedr. når faktura sendes ut. Det bør også gjøres 
en gjennomgang av faktisk medlemsmasse mot hvem som er registrert. 

 

Budsjett er godkjent av årsmøtet. 

 

Det er ikke kommet noen innsendte saker. 

 



Sak fra styret: Ønsker å øke inngang til hjemmekamp til 60,-. Enstemmig vedtatt. 

Sak fra styret: Ønsker å øke medlemskontingenten fra 800,- til 980,- for Håndballskolen. Det blir 
innstilt at det skal være 1000,-. Vedtatt etter avstemming. 

Sak fra styret: Jenter 2003/4 økes fra 1500,- til 1800,-. Enstemmig vedtatt. 

Sak fra styret: Styret ønsker å utvide styret med 2 personer: Materialforvalter og 
sponsor/arrangementansvarlig. Vedtatt enstemmig. 

Sak fra styret: Bruke sekretær aktivt i styret og med stemmerett. Vedtatt enstemmig. 

 

Valg: 

3 kandidater innstilt til valg: Maria S. Moen, Anette S. Østern (ikke tilstede) og Marius Raknes. 

Sittende styre har ikke klart hvilke 

 

Styreleder Elin Gjuvsland tar gjenvalg. Enstemmig vedtatt. 

Nestleder (kasserer) Anders Hognerud tar ikke gjenvalg. 

Arne Jan Florø (sportslig leder) tar gjenvalg: Enstemmig vedtatt 

 

Janne Dåsvand blir sittende. 

Marie Torrealba (sekretær) er innlemmet i styret.  

 

Moen er enstemmig valgt. 

Raknes er enstemmig valgt. 

Østern er enstemmig valgt. 

Styret må konstitueres i etterkant vedr roller. 

 

Diskusjon om hvordan HL skal skaffe trener til Jenter 2003/04. Det viser seg at det er svært vanskelig 
å skaffe inn eksterne ressurser.  

 

  

 

 

 

 


