
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Klubbhuset 

 

 
23.06.2022 

 

 

Til stede: Gro Anne, Anita, Maren, Christophe, Caroline.  
Daglig leder fra kl. 19.30- ca 20.15. Stian fra kl. 20.00 -20.50. 
Forfall: - 
Referent: Caroline 
 
 

Sak 
nr 

Tema Saksansvarlig Oppsummering og beslutning 

1 
 
 
 

Godkjenning av referat fra forrige 
styremøte  

 

Caroline Godkjent 

2 
 
 
 

Besøk av daglig leder 
Tema: 

• Roller/ansvar i styret.  

• Informasjon om 

hovedstyre og dialog med 

undergrupper og 

sportsadmin. 

 

Anita Daglig leder informerte om 
praksis i klubben. 
 
Informasjon fra daglig leder 
sendes som regel til Anita eller  
håndballens e-postadresse. 
Håndballgruppa må videresende 
til aktuelle lag-enheter der det er 
aktuelt. 
 
Gruppene beslutter alt som angår 
det sportslig og beslutning som 
påvirker daglig drift av gruppa.   
 
Vi får tilsendt informasjon rundt 
drift av plasthallen nå som den 
blir stående.  
 
Frist starten av august til å melde 
fra om ønskede tider til trening.   
Ved omberamming av kamper – gi 
beskjed til daglig leder om hallen 
blir ledig.  



 
Håndballen er interessert i å male, 
vaske og rydde hallen på dugnad 
(håndballgardrobe, kiosk). Det er 
ok for klubben, som dekker 
nødvendige utgifter.  
 
Nytt fra høsten: Alle inntekter i 
lagenheten skal faktureres via 
klubben i Rubic. Det gir bedre 
kontroll over økonomien. 
 

3 
 
 
 

Hallsituasjonen 

• Vi har fått tildelt halltider 
av kommunen (Veitvet, 
Linderud, Tegelverket, 
Årvoll). 

• Positive signaler fra PBE! 
Status på søknad til 
kommunen. 

• Bruk av hallen av AKS v/ 
Refstad skole 
 

Anita/ 
Maren 

Veldig positivt hallen får stå! 
Dette er godt nytt for klubben. Nå 
må det utarbeides oversikt over 
treningstider for lagenhetene. 
 
AKS på Refstad skole har avtale 
med fotball og ishockey. I fjor har 
tredjeklasse hatt en time i uken 
med ungdomstrenere fra 
håndballgruppen fra oktober til 
mars. Stian må holde av tid i 
hallen (kl. 15 –16). Vi må sikre 
minst 2 ungdomstrenere. Kan 
også være aktuelt for andre 
skoler.  
 
Vedtak:  
Styret er positive til samarbeid 
med AKS. Styret delegerer til 
sportslig utvalg å organisere 
tilbud i samarbeid på Aks på 
Refstad skole, samt å vurdere 
tilsvarende tilbud for Løren skole.  

4 
 
 
 

Nytt fra Sportslig utvalg Maren Diskutert i andre styresaker.  

5 
 
 
 

Nytt fra arrangementsgruppa 

• DHL-stafetten 

• Kick-off i september 

 • DHL-stafetten: VI må få ut 
informasjon raskt. Anita 
sender ut for påmelding i 
Spond.  

• Kick off blir 2 september. 
Anita sender ut invitasjon i 
Spond.  

• Avkast i klubb. Forslag til 
ting vi kan få til. Arbeides 
med til høsten. 



6 Bruk av hall til trening 
Det har skjedd at treninger 
avlyses, og hall står ledig.  
Dette ble tatt opp i 
hovedstyremøte i juni. 
Oppfølgning av håndballgruppa.  
 

Anita Stian og Christophe har fulgt opp 
med lagenheten. Håndballgruppa 
kjenner seg ikke igjen i at dette 
skal  skjedd jevnlig. Hallen skal 
ikke ha vært ledig på fast basis, 
men det kan selvfølgelig ha skjedd 
unntaksvis.  
 
Anita tar opp dette med 
hovedstyret.  
 
 

7 Avvikling av hjemmekamper 
Vi trenger arrangementsgruppe 

for å holde i avvikling av 

hjemmekamper.  

Maren Vi trenger ansvarlig som kan 
organisere bruk av hallen ved 
hjemmekamper.  
 
Anita delegerer hallvakter i tråd 
med tidligere praksis.  
 
Gro tar ansvar for organisering av  
kiosken. 
 
Sportslig utvalg reviderer riggen 
(beskrivelser) av organisering av 
hjemmekamper i løpet av høsten.  
 

8 
 
 
 

Fellescup 2023 og fast ordning 
framover. 
Hasle-Løren Håndball har ikke 

hatt en fast ovenattingscup for 

lag fra 9 år.   

Dette er vanlig i andre klubber, 

og skaper samhold. Forslag om å 

innføre dette  

fra sesongen 22/23, nærmere 

bestemt på våren 2023. 

 

Sportslig utvalg v/Stian kommer 

med et forslag til Cup, kostnad 

og praktiske forhold  

til styremøte i juni. 

 

Stian Utsettes til styremøte i august 
 

9 Sportsplan for Hasle Løren 
Håndball 
Nytt utkast til sportslig plan har 

vært på høring. Redegjørelse for 

status på planen etter høring: 

https://cutt.ly/jXS7XhT  

 

Stian Det har kommet inn flere innspill. 
Tatt til følge mye av innspillene.  
 
Prinsipielt:  
Det kom innspill rundt behov for 
beskrivelser av det 
utenomsportslige. Forslag om å 

https://cutt.ly/jXS7XhT


Forslag til vedtak: 

Sportslig plan vedtas. 

Kommuniseres på våre nettsider 

i august. 
 

rendyrke utkastet til en ren 
sportslig plan, og heller utarbeide 
en egen plan for det 
utenomsportslige. 
 
I tillegg til planen er det 
utarbeidet en sportslig “trapp”.  
 
Foreslått at sportslig utvalg 
kommer tilbake til styret med 
forslag til utenomsportslig plan til 
høsten.  
 
Vedtak:  
Sportslig plan vedtatt med 
følgende endringer:  

•  Tar ut konkrete områder 
for rekruttering, og oppgir 
heller “nærområdet”.  

• Ta inn krav om 
trenerattest 

 
Styret ønsker evaluering etter 1 
år.  
 
Styret delegerer vedtak av 
vedlegg til sportsplan til sportslig 
utvalgt.  
 

10 Betalte trenere 

• Status 

Stian Juniorlag har 12 spillere. Trenger 
4 spillere til for å nå målsetningen 
om et spillerdyktig lag. Trener 
fortsetter.  
 
2 eksterne trenere klare for 
08/09.  
 
 

11 Infomøte uke 25 

Tema på på åpent møte var: 

• Hallsituasjon inkl. Gymsal 

• Status sportslig plan  
 

Oppsummering fra møte og 
fremtidige møter. 

Alle Godt oppmøte på infomøtet. 
 
Vurdering av behov for nye 
digitale infomøter tas til høsten.  

12 Drakter og utstyr 

Forslag om å synkronisere 

dresser og drakter med resten av 

Hasle-Løren IL. Dette betyr å si 

Maren Blir tema på møte i august.  



opp egen avtale, og inngå en 

felles avtale.  

 

Forslag til vedtak:  

? 

13 Innhenting av politiattest 

• Status 

• Arbeid til høsten 

Gro Det må tas en gjennomgang for å 
sikre at alle som trenger det 
innhenter politiattest.  
 
Gro Anne sender ut bestilling til 
de som trenger det.  
 

14 Eventuelt 

• Caroline setter opp 
møteplan for høsten. 
Forlsag  til datoer: 18.08, 
15.09. 20.10, 24.11. 
15.12.   

 Alle Caroline kaller inn til høstens 
møter.  
 

 
Tema på møtet i august:  

• Beskrivelse av innmelding og fakturering.  

 
 
 
 


