
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Klubbhuset Hasle Løren  

 
 

08.09.2021 
 
Til stede: Anne Kristine Soltvedt, Christophe Mangion, Jørn-Henning Lien, Anita 
Vardøy 
Forfall: Marius Løken, Eshetu Wubetie 
Referent: Anita Vardøy 
 
 
Sak 
nr 

Sak Ansvar/oppfølging 

1 
 

Referat fra møte 2. juni og 18. august ble 
godkjent. 

Jørn Henning legger de 
ut på nettsidene 

2 
 
 
 

Orientering fra Sportslig utvalg: 
- Orienterte om at tre lag er trukket fra 

kamper denne sesongen. Det gjelder 
lagene i klassene 2005, 2006 og 2007. 

- Basert på dette må treningstidene 
endres noe. Forslag sendt ut til trenere 
og lagledere i kveld. Jørn Henning 
orienterer daglig leder når ny kabal er 
lagt. 

- Styret vil vurdere om treningstiden på 
Vollebekk på tirsdager og torsdager 
kan tilbys for allidrett til spiller som 
har sluttet i pandemien. 

 

Jørn-Henning 
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Betalte trenere til sesong 2021/2022: 
Trenerne for juniorlaget fortsetter som 
trenere denne sesongen. Kontrakter er ennå 
ikke inngått. Anita følger opp med Espen for å 
få avtaler signert. 
 
De øvrige lagene trenes av foreldre. 
 
Den 19. 8.2021 fikk klubben svar på 

Anita  
 
 
 
 
 
 
 
 



forhåndsuttalelsen om oppdraget som 
hovedtrener for ungdomslagene var å anse 
som ansatt eller oppdragstaker i Hasle Løren. 
Skatteetaten mener vedkommende må anses 
som ansatt, basert på de opplysningene de 
hadde. Det innebærer at Hasle Løren endret 
tilbudet om kontrakt med ham fra 
oppdragsavtale til arbeidsavtale som ansatt i 
Hasle Løren. Hovedtrener var ikke interessert 
i en slik kontrakt, og han avsluttet derfor 
trenerforholdet med Hasle Løren fra august.  
 
Tidligere innlevert krav fra hovedtrener om 
betaling for utførte treninger for tre måneder 
(mai-juli 2021) mottatt i juli, er ennå ikke 
betalt ut ford beløpet må avklares. Daglig 
leder har besluttet at utbetalingen skal skje 
som lønn. 
 
Styrevedtak: Hovedtrener får utbetalt lønn 
for 2 måneder (mai og juni) siden trening 
ikke fant sted i juli.  
 
Christophe orienterer daglig leder om 
vedtaket, slik at utbetaling kan skje. 

 
Christophe  
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Behov for å rekruttere flere foreldre til ulike 
komiteer i Håndballen, som følge av at tre lag 
er borte. Styret ber om at lagenheter som 
ikke har meldt inn to foreldre gjør det 
dersom de vil redusere treningsavgiften med 
1000 kr per spiller. Melding i Spond sendes 
ut til 2008-laget, der vi kun har registrert en 
foresatt per nå. 

Anne Kristine 
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Behov for å minne om smittevernreglene? 
Etter diskusjon enighet om at 
trenere/lagledere/spillere er godt kjent med 
regler om å holde seg hjemme ved sykdom og 
andre smittevernregler. Det anses derfor ikke 
behov for eget infomøte om dette, selv om det 
for tiden er mye smitte blant barn. 
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Diskusjon om hvordan informere om at 
treningsavgiften kan dekkes av bydelen 
dersom familier har behov for det. 
Laglederne skal melde inn navn på spillere 
som muligens har behov for dette til styret, 

 
 
 
 
 



og oppfordres til å snakke med aktuelle 
foreldre. 
 
Før utsendelse av faktura ber Christophe alle 
laglederne om å oppdatere medlemslistene 
sine og melde om spillere som kan ha behov 
for dekning av treningsavgiften. Listene 
videreformidles til daglig leder, som deretter 
sender ut innbetalingskrav. 

 
 
Christophe 

7 Neste styremøte blir 28. september 2021 
 
 
 

Anne Kristine inviterer 
og sender ut dato og 
dagsorden 

 
 
 
 
 
 


