
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Klubbhuset Hasle Løren  

 
 

18.08.2021 
 
 
Til stede: Anne Kristine Soltvedt, Marius Løken, Christophe Mangion, Eshetu 
Wubetie, Espen Dåsvand; Maren Moen 
Forfall: Jørn-Henning Lien 
Referent: Anita Vardøy 
 
 
Sak 
nr 

Sak Ansvar/oppfølging 

1 
 

Styret hadde møte med Sportslig utvalg. Eget 
referat fra møtet er sendt ut fra Anita 

Jørn Henning 

2 
 
 
 

Orientering fra leder: 
- Treningstider for alle lagene er vedtatt 

og kommunisert ut. 
- Avtale om treningstider er inngått med 

Vollebekk skole. 
- Mangler tilgang til nøkler til garderobe, 

hall og klubhus.  
 

 
 
 
 
 
Maren følger opp 
med daglig leder om 
nøkler 

3 
 
 
 

Trenere til sesong 2021/2022: 
Leder orienterte om at det er vanskelig å få 
tak i trenere. For J 2008 og 2009 har 4-5 
foreldre meldt ønske om å trene begge 
lagene samlet fire ganger i uka. Fra årsklasse 
2008 skal det iflg. Klubbens plan ikke brukes 
foreldretrenere. Klubben gir per nå ikke noen 
form for godtgjørsle til trenere til lag under 
12 år, det bør diskuteres nærmere om det er 
ønskelig. 
 
Styret var usikre på trenersituasjon for 
ungdomslagene denne sesongen, skal vi 
fortsette med tidligere hovedtrener for 

Anne Kristine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Kristine 
 
 
 



ungdomslagene eller bruke 
foreldretrenerne? Enighet om uansett 
avvente svar fra Skatteetaten på 
forhåndsuttalelsen om hovedtrener kan 
anses som oppdragstaker eller ansatt. 
Enighet om at vi ikke ønsket å nekte 
foreldrene å trene 2008/2009. Leder 
snakker med foreldretrenerne, og Espen 
snakker med hovedtrener. 
 
Hovedtrener har etter at kontrakten utløp i 
april 2021 fortsatt å trene noen lag, og har 
sendt faktura for 3 måneder med lønn i hht 
til tilbudet i ny kontrakt for sesongen 
2021/2022 (som ennå ikke er signert). 
Christophe følger opp med betaling av denne 
med daglig leder. 
 

Anne Kristine og 
Espen 

4 
 
 
 

Arrangement og klubbutvikling.  
Ønskelig å arrangere Håndballens dag 25. 
september. Arrangementsgruppa følger opp 
dette, Julekalender og øvrige måter å skaffe 
inntekter til Håndballen på. 

Anita 
 
 
 
 

5 Neste styremøte 8. september kl. 19.30 
 
 
 

Anne Kristine inviterer 
og sender ut dato og 
dagsorden 

 
 
 
 
 
 


