
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Teams 

 
 

15.09.2022 
 
 
Til stede: Christophe, Gro Anne, Stian (deler av møtet) og Anita  
Forfall: Caroline og Maren 
Referent: Anita 
 
 

Sak 
nr 

Tema Saksansvarlig Oppsummering og beslutning 

1 
 
 
 

Godkjenning av referat fra forrige 
møte 
 

Caroline Godkjent 

2 
 
 
 

Hallsituasjonen 
• Noe nytt? 

 

Anita Mottatt formell tillatelse til 
forlenget drift. Ellers ikke noe 
nytt. 

3 
 
 
 

Nytt fra Sportslig utvalg 
• Informasjon til lag om 

fellescup 2023 (slottsfjell) 
 

Stian Stian legger ut info på nett og i 
Spond om cupen. 
 
Et lag har måttet trekke seg fra 
seriespill pga for få spillere (J14 
nivå 1). J12 sliter også med få 
spillere men fortsetter en stund 
med to påmeldte lag. JR har fått 
mange nye spillere og har meldt 
på et nytt lag til seriespill på 
nivå 2. 
 
Et lag har bedt om støtte til 
deltakelse på målvaktsskole. 
Prisen er 2500 per spiller. Styret 
mener dette er for dyrt og kan 
ikke finansiere dette. Vi vil i 
stedet tilby målvaktopplæring 
for alle lagt fra 2012 og oppover 

https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/ETSdafWrurZOnzxJyJGrrxwBd4g05-5lS86Wj14Sx76PSQ?e=RMTAaK
https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/ETSdafWrurZOnzxJyJGrrxwBd4g05-5lS86Wj14Sx76PSQ?e=RMTAaK


i plasthallen. Stian undersøker 
og bestiller dette. 

4 
 
 
 

Nytt fra arrangementsgruppa 
 

 Sensommerfesten var veldig 
hyggelig med både unge og noe 
eldre deltakere til stede. Totalt 
18 var med, og 
arrangementskomiteen hadde 
laget et veldig fint arrangement. 
 
Mye arbeid med DHL stafetten, 
der vi klarte å stille med 31 
foreldre og spillere. 
Arrangementet var mindre i år, 
og betalingen var derfor mye 
mindre enn tidligere år. 20 000 
er fordelt til deltakende 
lagkasser. 
 
Neste oppgave er julekalender.  

5 Drakter og utstyr 
Forslag om å synkronisere dresser 
og drakter med resten av Hasle-
Løren IL. Dette betyr å si opp egen 
avtale, og inngå en felles avtale.  
 

Christophe Christophe er i kontakt med 
Viggo om kontaktperson i 
Torshov sport (som fotballen 
bruker). Han sjekker om vi kan 
få drakter fra dem til omlag 
samme pris som vi har i dag og 
kommer tilbake til styret med 
en sak. 

6 Valg av en person til valgkomité i 
tillegg til Anne Kristine Soltvedt.  

Christophe I protokoll fra årlig møte står 
det at en representant fra 2012-
laget skal spørres. Christophe 
har fått to navn fra 2012-laget 
som er spurt men ikke svart. 
Han purrer dem opp. 

7 
 
 
 

Dugnad i plasthallen 
• Status 

 Godt i gang, Morten J og Maren 
driver dette framover. Gro har 
fått veldig god hjelp av 
driftsleder og seniorgruppa i HL. 

8 Nøkler. Låsing og hallvakt  
• Skal vi etablere hallvakt? 
• Har alle med behov fått 

nøkler? 
 

Anita Vi etablerer ikke hallvakt nå. 
Det er satt inn alarm i 
plasthallen som settes på kl 23 
hver kveld. Nøkkeloversikt med 
nr. brikken er oppdatert og skal 
overhender daglig leder for 



synkronisering med hennes 
liste. Vi ønsker ikke tidslås på 
brikkene og vil undersøke om 
dette kan utgå. 

9 Status på innhenting av 
politiattest 

• Sendt ut informasjon i 
spond 

• Status 

Maren Maren følger opp og registrerer 
politiattester i Rubic 

10 Søke støtte fra Sparebank 1? 
 

 

Caroline Vi bør søke på dette, særlig 
siden det er relativt fritt hva 
beløpet kan brukes til. Vi kan 
søke om midler til 
treningsdresser, shorts, annet 
utstyr (sjekk med Marianne 
materialforvalter om det er noe 
særskilt vi trenger) og ev. også 
om midler til oppussing,  teknisk 
utstyr (ny ruter), deltakelse på 
ulike typer opplæring for 
spillerne (målvaktskole, 
forsvarsskole etc.) 
 
Forslag om at Caroline følger 
opp i styret. 

11 Hvordan skal vi håndtere 
samtykker til foto/video 
Vi har hatt digitalt skjema i forms 
(idrettsforbundets). Tungvint å få 
delt informasjon til lagenheter. Til 
diskusjon: 

• Digitalt/manuelt 
• Lagringstid 
• Deling av informasjon med 

lagledere 

Gro Anne Vi fortsetter med digitalt skjema 
og lager en oppskrift for 
lagledere om hvordan innhente 
samtykke fra foresatte. 
 
Gro sjekker hvor lenge 
samtykket gjelder for og lager 
en oppskrift. 

12 Arrangere hjemmekamper 
Kiosken er klar for sesong og 
sekretariat fått opplæring. Til 
diskusjon;  

• Opplæring sekretariatet/ 
elæring kurs og 
workshops. 

• Innkjøp ny tidtaker evt 
reparasjon 

Gro Anne Stor takk til Gro som har fått 
kiosken klar og presentabel for 
ny sesong! 
 
Seniorgruppa har lovet støtte til 
innkjøp av ny tidtaker i hallen. 
Det var de som kjøpte den 
nåværende tidtakeren som er 
klar for utskifting. Anita følger 
opp med søknad til Seniorgruppa 



• Oppgradering av nett i 
plasthallen 

• Etablere flere strømkurser 
i kiosk 

• Innleggelse av vann i 
kiosken  

 

om dette, og skriver også at vi 
ønsker oss ny klokke og ny 
gardin i hallen. 
 
Driftsleder skal installere flere 
strømkurser i kiosken. 
Innlegging av vann synes for 
dyrt, fordi rør må graves ned for 
å virke om vinteren. 
 
Gro sjekker hvilken ruter vi 
trenger til hallen for et bedre 
internett og ber Christophe kjøpe 
inn dette. 

13 Fair Play  
Hvordan skal vi ivareta og 
organisere fair play i 
håndballgruppa? 

 Dette er bakt inn i rollene for 
hjemmearrangementer som en 
oppgave en av foreldrene har, 
det er en egen fair play vest og 
det viktigste er å være synlig for 
publikum og spillere. Styret 
tenker dette er godt nok 
ivaretatt med dette. 
 
 

 
 
 
 


