REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL
Klubbhuset Hasle Løren

05.09.2019
Til stede: Nina Østeby, Marianne Thobiassen, Hilde Tofastrud, Kristoffer Bergli, Anne Kjersti
Røise, Hanne Gry Sandøy og daglig leder (Heidi) på deler av møtet.
Referent: Anne Kjersti Røise
Sak
nr
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Sak
Dommersituasjonen
Vi har ikke nok barnedommere, og situasjonen er nå prekær
med tanke på alle hjemmekampene før jul.
• Planlagt barnedommerkurs førstkommende helg blir
ikke gjennomført grunnet for få påmeldte
• Kristoffer har avhold møte med dommerne vi har, med
mål om å bli kjent og fordele kamper. På grunn av lite
oppmøte er kun et fåtall kamper fordelt per nå. Første
kamphelg er i boks.
• Det jobbes med å finne løsninger (J18,
foreldredommere, låne fra andre klubber etc.)

Ansvar/oppfølging

Følge opp de dommerne vi har
+ sjekke om de tre nye som har
meldt interesse kan få delta på
kurs i regi av andre klubber
Vi forsøker å sette opp nytt
kurs i begynnelsen av
november.

Vedtak: Foreldre som påtar seg å dømme en del kamper vil få
fritak fra betaling av treningsavgift for ett eget barn.
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Lagsituasjonen (trenere, støtteapparat, treninger og kamper)
Alle lagenheter har nå hovedtrenere på plass, og er godt i gang
med treninger. Håndballskolen starter mandag 9. september.
Enkelte lag mangler nødvendig støtteapparat, dvs hjelpetrenere
og/eller lagledere. Styret oppfordrer alle lagenheter om å få
dette på plass så raskt som mulig.
Vi har fått flere timer i hallen enn forrige sesong, og dette er
gode nyheter! Styret har videre mottatt endelig svar fra
Vollebekk og Løren skole angående tildelte treningstider i
gymsal. Vi har desverre ikke fått tildelt ønskede tider på Løren
skole. Dette vil medføre enkelte endringer i fordelinger av
treningstider, da tanken egentlig var at håndballskolen skulle
være i gymsalen på Løren.

Følge opp lagenheter som ikke
har fått nødvendig
støtteapparat på plass
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Deltakelse på møter
Håndballstyret ønsker å stille med en fast representant i
hovedstyremøtene. Det blir Nina som stiller i disse møtene
(Anne Kjersti er stedfortreder ved behov). De neste møtene i
hovedstyret er 17/9 og 12/11.

Ingen

Forbundet har kalt inn til et obligatorisk møte for trenere.
Informasjon er sendt ut i Spond. Det vil også være deltakelse fra
styret.
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Håndballens dag
For å få det til å passe for flest mulig er det nå bestemt at vi
gjennomfører håndballens dag lørdag 19. oktober, og det er
reservert tid i hallen fra kl 13.00-16.00.

Arbeidsgruppen v/Hanne Gry
fra styret

Det er satt ned en arbeidsgruppe som følger opp dette
arrangementet. Program for dagen vil bli formidlet når dette er
klart.
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Inntekter og sponsorer
DHL stafetten er gjennomført, og dette gir gode inntekter til
lagenhetene. Vi har fått tilbakemelding fra arrangøren om at
Hasle-Lørens folk gjorde en fantastisk jobb. En stor takk til alle
som bidro!
Jan Rune har i eget møte gitt styret en nyttig innføring i
klubbens sponsorregler og hvordan gå fram for å skaffe
inntekter/sponsorer.
Heidi kunne meddele at klubben ikke ønsker at salgsrettet
dugnad skal gå på den enkelte spiller.
Styret søker om midler til både drakter, utstyr og kurs. I
etterkant av møtet har vi fått bekreftet at vi får dekket drakter.
Avventer fortsatt svar på søknader om stønad til utstyr.
Vedtak: Håndballgruppe skal følge klubbens sponsorregler.
Videre skal vi praktisere at salgsrettet dugnad går til lagenheten,
framfor til den enkelte spiller.
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Informasjon fra daglig leder
Styret hadde invitert daglig leder til møtet for å få bedre
oversikt over ulike temaer. Vi diskuterte blant annet:
- Status for utarbeidelse av klubbhåndbok
- Ansvarsforhold, kommunikasjonslinjer og føringer for
bruk av ulike kommunikasjonskanaler
- Registrering og oppfølging av treningsavgift, herunder
unntak fra treningsavgift
- Avtaleinngåelse
- Politiattest
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Hallen
Ishallen åpner igjen 9. september, og fra da vil det være folk på
plass som sikrer at plasthallen låses opp og igjen. Heidi
informerte om at de vurderer å anskaffe en vakttelefon/fast

Få iverksatt
inntektssikringsgruppe

nummer. Dette støttes av styret.
Styret har sendt forespørsel til driftsstyret om sikring av mål og
framlagt ønske om mer lys i hallen. Heidi vil ta opp det med lys
på nytt med driftsleder. Når det gjelder målene så skal disse
være sikret med jernstang (godkjent sikring) bak målet, da det
ikke er mulig å borre hull (betong). Det oppfordres til at
trenerne før trening og kamper sjekker at jernstangen er på
plass.
Styret har også framsatt ønske om å få bruke den nå tomme
kontaineren som står i utstyrsrommet. Heidi informerte om at
det fortsatt ikke er endelig avklart om denne skal benyttes av
skoler, men vil holde oss oppdatert på dette.

