
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Klubbhuset Hasle Løren  

 

 
11.11.2019 

Til stede: Nina Østeby, Marianne Thobiassen, Hilde Tofastrud, Anne Kjersti Røise, Kristoffer 
Bergli og Hanne Gry Sandøy 
Referent: Anne Kjersti Røise 

 

Sak 
nr 

Sak Ansvar/oppfølging 
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Økonomi 
Treningsavgifter  
Frist gått ut i Rubic, purringer blir sendt ut. Det er mange som ikke har 
betalt innen frist, og styret må vurdere tiltak for å sikre innbetaling. 
 
Vedtak: Spillere som ikke har betalt treningsavgift, kan fortsatt delta på 
treninger, men får ikke spille kamper etter 1. januar 2020. 

 
Tiltak for å sikre et positivt budsjett i 2020 
Styret ønsker å budsjettere med overskudd neste år. Styret må derfor 
vurdere ulike tiltak. Følgende ble diskutert   

• Trenerbetaling – dette er en stor utgiftspost. Neste år er det fem 
lagenheter som skal tilbys betalte trenere, forutsatt at vi klarer å 
rekruttere.  
 
Vedtak: Styret vil sette en øvre økonomisk ramme for hva 
håndballgruppa kan dekke per trener. Ønsker enkelte lagenheter 
trenere som koster mer, må dette dekkes av den enkelte lagenhet.    
 

• Fordeling av utgifter mellom håndballgruppa og den enkelte 
lagenhet – En tydeliggjøring av dette har vært etterspurt. Styret har 
sett på hvordan andre klubber praktiserer forling av utgifter knyttet 
til f.eks bøter, omberamming, reiseutgifter for trenere etc. Styret vil 
på årlig møte legge fram et forslag, som kan innebære at den 
enkelte lagenhet må ta et større økonomisk ansvar. 
 

• Treningsavgift – Treningsavgiften ble økt med 200 kr i 2019. Når 
styret ser årets resultat må vi vurdere behov for å foreslå økning 
også i 2020. Dette vil i så fall legges fram som forslag på årlig møte.  
 

• Julekalender og DHL-stafett – dette er to dugnader som gir gode 

 



inntekter, og som det er ønskelig å videreføre.  
 
Vedtak: Samme fordeling av inntekter for disse to dugnadene i 
2020. Dvs inntekter fra julekalenderen går til håndballgruppa, mens 
inntekter fra DHL-stafett går til de enkelte lagenhet ut fra 
deltakelse.  
 

• Dommerutgifter – dette er en stor utgiftspost. I 2020 må vi 
oppfordre flere av dommerne til å ta dommer 1 kurs. Enkelte andre 
klubber praktiserer at hver lagenhet må stille med dommer, hvis 
ikke må de betale 10.000 kr. Styret vil ikke fremme dette som 
forslag for 2020. 

 

2 Etablering av grupper 
11. november (før styremøtet) gjennomførte styre møte med foreldrene 
som har meldt at de kan bistå med oppgaver knyttet til håndballgruppa. 
Hensikten med møtet var å diskutere utkast til mandat for  

• Sportslig utvalg  
• Dugnad/Inntektssikringsgruppe 
• Arrangementsgruppe 

Videre å få fordelt personer på de ulike gruppene. 
 

I tillegg var det fokus på å få foreldre som kan sitte i en valgkomité.  
  

 

• Deltakerne i hver 
gruppe skal gi 
innspill på mandat 
for sn gruppe innen 
4. desember. 

• Styret vedtar 
mandatene på 
neste styremøte 
(12. desember) 
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Julekalender 

• Kalenderne mottas og distribueres ut til alle lagenhetene denne uka. 

• Vi må legge ut info om kalenderen på nettsiden, og sørge for at 
trekking blir publisert på nettsiden daglig.  

• Frist 24. november for tilbakemelding av usolgte kalendere, slik at vi 
har mulighet til å omfordele. 

• Angående formidling av gaver så må vinnere kontakter oss på 
håndballmailen og hente premien etter avtale. 

 

 

• Hilde og Henriette 
distribuerer til 
lagledere 

• Anne Kjersti legger 
ut informasjon + 
publiserer trekking 
på nettsiden 

• Nina ansvar for å 
formidle gaver  

 

4 "En hyllest til håndballen" 19.okt i Lørenhallen 
Både komitéen og styret er fornøyde med arrangementet. Kunne gjerne 
vært litt flere foreldre som deltok. Neste år kan man også vurdere å 
oppfordre nabolaget til å komme innom også. 

• Arrangementet ga ca 8000,- kr i inntekter. 

 
Styret ber komitéen 
levere en skriftlig 
dokumentasjon for å 
sikre 
erfaringsoverføring  
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Dommersituasjonen 

• Barnehåndball dommerkurs gjennomføres søndag 1. desember. 
Styret håper på stor deltakelse 

o De som har meldt interesse har fått e-post m/infoskriv og 
lenke til påmelding 

o Praksisdelen må sannsynligvis gjennomføres på et senere 
tidspunkt da våre minste lag ikke har mulighet til å spille 
treningskamper denne dagen.  

• Ett av våre dommerpar har fått disposisjon til å dømme J/G 12 lag. 

 
Kristoffer følger opp.  

• I etterkant er det 
avklart at 
praksisdelen 
gjennomføres 
onsdag 3. 
desember kl 17-19. 

6 Møter 
Bydelsmøte 
Kristoffer har deltatt på bydelsmøte som eneste representant fra Hasle-
Løren. Fordeling av timer i kommunale haller var hovedtematema, og to 

 
 
 
 



alternativer ble diskutert 

• fordelingsnøkkel fra ISU som i dag  

• klubben får en fordelingsnøkkel og kan bestemme fordeling selv  
Det ligger premisser for å få halltid (hallidrett) 
 
Videre strategi for håndballgruppa 
Bjørn Kenneth Muggerud hadde ønsket et møte for å høre hva 
håndballgruppa tenker rundt samarbeid med andre klubber, ambisjoner 
og eventuell satsing på Bring og Lerøy.  
 
Hovedstyremøte 12.11 
Nina skal delta på hovedstyremøte. Punkter til eventuelt: 

• Hallsituasjonen – hva gjør klubben og hva forventes av gruppene?  

• Ny flerbrukshall i bydel Grunerløkka – hva gjør klubben her? 

• Utleie av hallen på søndager – oppfordring om at klubben ikke leier 
ut hallen på helg i håndballsesongen. Det er håndballforbundet som 
setter kampene og her kan det komme endringer på kort varsel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Sportslig utvalg må 
involveres, før 
strategibeslutning.  
 
 
Nina: Sjekke hvilket 
tidsintervall 
håndballforbundet 
setter opp kamper 
innenfor 
 

 


