
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Klubbhuset Hasle Løren  

 

 
13.02.2020 

Til stede: Nina Østeby, Marianne Thobiassen, Hilde Tofastrud, Anne Kjersti Røise, Kristoffer 
Bergli, Hanne Gry Sandøy, Jørn-Henning Lien, Oda Mannsverk, Anne Kristine Soltvedt og 
Henriette Hedløv (deler av møtet) 
Referent: Anne Kjersti Røise 

 

Sak 
nr 

Sak Ansvar/oppfølging 

1 
 
 
 

Oppfølging årlig møte i håndballgruppen 4. februar 

• Protokoll er utarbeidet og gjennomgått 

• Bruk av midler fra bydelen – melde inn sak til klubbens årsmøte 

• Anne Kjersti sender 
protokoll til 
signering 

• Anne Kristine lager 
forslag til sak til 
neste styremøte 

2 Aktuelle saker til klubbens årsmøte 26. mars (frist 12. mars) 
Temaer håndballstyret mener kan være aktuelle å løfte til årsmøtet 

• Hvordan sikre at familier med lav betalingsevne benytter tilbudene i 
Hasle-Løren (inkl. sak om midler fra bydelen) 

• Hvordan rekruttere flere foreldre til å bli medlemmer 

• Klubbens økonomiske retningslinjer – ønske om beslutning på om 
disse skal brukes i alle grupper eller ikke. Gitt beslutning må det 
følges opp at disse benyttes i praksis 

• Behov for føringer fra klubben angående bruk av Rubic  
 
 

Følgende lager utkast 
til neste styremøte 

• Lav betalingsevne – 
Anne Kristine 

• Rekruttering av 
medlemmer – ikke 
fordelt 

• Økonomiske 
retningslinjer – ikke 
fordelt 

• Rubic - Marianne  
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Overføring til nytt styre 
Nytt håndballstyre blir formelt godkjent på årsmøte 26. mars.  

• Nytt styre må så raskt som mulig gå opp roller og ansvarsfordeling. 
Styreleder, representant i hovedstyret og dommeransvarlig må 
utpekes. 

• Nina sørger for kompetanseoverføring til Anne Kristine, inkl sender 
nødvendige dokumenter 

• oppgaver og rutiner for dommeransvarlig må dokumenteres 
 
Det var en kort diskusjon om behov/forventninger for 2020, hvor 
følgende temaer kom opp 

• Bygge klubb – internt i håndballgruppen og på tvers av gruppene 

 

• Hanne Gry går inn i 
hovedstyret fra 
april. Hvem som 
blir styreleder og 
dommeransvarlig 
avklares senere 

• Anne Kristine laster 
opp økonomidok. i 
Sharepoint 

• Kristoffer 
dokumentere 



o Felles cup for håndballgruppen 
o Rekruttere hjelpetrenere fra de eldre lagene 

• Få opp en sportslig plan som også gir klare rammer for de ulike 
lagenhetene 

• Fortsette arbeidet med å få opp dokumentasjonsgraden, herunder 
årshjul 

Nytt styre må diskutere videre, og beslutte fokusområder/mål 

oppgaver og 
rutiner for 
dommeransvarlig i 
Sharepoint 

4 Nøkler til hall  
Enkelte trenere har flere ganger opplevd å komme til låst hall på 
ettermiddager og helger, og de etterspør nøkler til hall.  

• Per i dag har håndballgruppen tilgang på færre nøkler enn det som 
opprinnelig ble tildelt. Dette er tatt opp med daglig leder tidligere.  

• Det ble i 2019 gjort en kartlegging av hvem som potensielt kan ha 
nøkler, men ikke er tilknyttet håndballgruppen lenger.  

 
Styret kontakter de vi 
tror kan ha nøkler, og 
går i ny dialog med 
daglig leder angående å 
få flere nøkler 
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Status fra sportslig utvalg v/Jørn-Henning 
Trenere neste sesong 

• Spørreundersøkelse til dagens trenere er sendt ut, og denne gås 
gjennom i disse dager.  

• Møter med enkelttrenere er også aktuelt  

• Sondering for å finne potensielle nye trenere er startet i parallell. 
Ingen konkrete navn per nå.  

Inkludering av spillerne 

• Det jobbes med å sette opp en spillerundersøkelse for J14-J18.  

• Det er planer om å etablere et spillerutvalg for 13 åringer og eldre 
Trenerforum 

• Ønske om 2-3 møter før sommerferien. Første møte i mars, hvor 
skadeforebygging er et aktuelt faglig tema 

Oppdatering av sportslig plan 

• Ikke påbegynt. Mål om at oppdatert plan skal foreligge til 
sesongstart 20/21 

 

• Styret påpekte at å 
skaffe betalte 
trenere tar tid, så 
det er viktig at 
dette arbeidet 
prioriteres. 

• Skal sportslig plan 
bli brukt krever 
dette involvering 
og oppfølging. 
Viktig å lage en 
plan for dette som 
del av arbeidet 
med oppdatering. 

6 Status og behov fra aktivitets og inntektssikringsgruppe v/Henriette 
Gruppen har laget et årshjul, med oversikt over aktører det er mulig å 
søke midler fra og med frister 
 
Gruppen ønsker å få avklart hvilke prosjekter/tiltak styret ønsker å 
prioritere/gjennomføre i 2020, inkl. budsjett. I møtet ble det besluttet at 
vi i alle fall skal søke om midler til 

• Gratis håndballskole (ca 50 barn) 

• å dekke kostnader for familier med lav betalingsevne (utstyr, 
cupdeltagelse, treningsavgift etc.) 

• å arrangere Håndballens dag, og tilsvarende sosiale arrangementer 

• Utstyr 

• Deltagelse på cup 

• Dommerkurs evt også trenerkurs 
Midler til arrangement i høstferie og oppussing av kiosk ble diskutert, 
men vurdert uaktuelt på nåværende tidspunkt.  

Gruppen ønsker å ha en kontaktperson i styret som kan svare på 
spørsmål, levere grunnlag for søknader etc. 

 

• Anne Kristine blir 
gruppens 
kontaktperson i 
styret 

 


