
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Hos Christophe 

 
 

24.11.2022 
 
 
Til stede: Anita, Stian, Christophe, Gro Anne, Caroline 
Forfall: Maren 
Referent: Caroline 
 
 

Sak 
nr 

Tema Saksansvarlig Oppsummering og beslutning 

1 
 
 
 

Godkjenning av referat fra forrige 
møte.  
 

Caroline Godkjent 

2 
 
 
 

Hallsituasjonen 
• Noe nytt? 
• Klokke og skillevegg?  

 

Anita Ikke noe nytt om ny hall.  
 
Det er behov for ny klokke og 
skillevegg, noe vi har søkt om 
støtte til fra Obos. 
Skilleveggen i dag er vanskelig 
å lappe mer på.  
Vi tar opp ev. innkjøp av 
klokke og skillevegg på 
desembermøte, når vi vet om 
vi får støtte fra OBOS.  

3 Økonomi 
• Status 
• Forslag om utvidet bruk  av TA 

for å forenkle håndtering av 
regninger.  

Christophe Status: 
Økonomien er ok. Vi får flere 
inntekter nå, for eksempel 
har kiosken omsatt for 65 000 
så langt i sesongen. Inntekt 
fra julekalender er også påvei 
inn. Samtidig vil det koste ca. 
50 000 for klubben å delta på 
slottsfjell-cup.  
 
Håndtering av regninger: 

https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/EZwK9zcEjv5HhY1QqSX-YqkBFLRfBqeYAYf46ElLIzmyXg?e=xva8ov
https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/EZwK9zcEjv5HhY1QqSX-YqkBFLRfBqeYAYf46ElLIzmyXg?e=xva8ov


Dommerregning + 
overgangssøknader kunne 
vært gjort elektronisk i TA. 
Dette ville forenkle dagens 
manuelle prosesser (skjemaer 
som sendes på e-post).  
 
Vedtak:  
Styret ber om avtalt 
økonomimøte mellom 
økonomikontakter i klubben. 
 
Christophe sjekker hvordan 
TA fungerer i andre klubben.  
 

4 Ny utstyrsleverandør 
• Fra Scantrade/Umbro til 

Torshovsport/Adidas 
• Fra sesongen 23/24 (Mulig 

straffegebyr for å bryte 
kontrakten litt før) 

• Samme vilkår, kr 50 000 i 
oppstart 

• Likt sortiment som fotballen + 
litt håndball ting 

• Ja eller nei? 
 

Christophe Generelt ønske om å unngå 
behov for dobbelt opp av 
treningstøy for de som er 
aktive i flere idretter i 
klubben.  
 
Som følge av tilbud fra 
Torshovsport har Scantrade 
kommet med motilbud. 
Avtalene ganske økonomisk 
like. Vi kan ikke bytte avtale 
før i november 2023 uten 
gebyr.  
 
Utfordringen med å bytte er 
overgangsperioden.  
 
Vi burde starte opp 
byttedag/byttemulighet for 
tøy. For eksempel i 
forbindelse med dugnad i 
2023.  
 
Vedtak: 
Vi går for felles løsning, dvs. 
bytte av avtale. Ønskelig å 
kunne bytte ved sesongstart 
2023/2014 (august 2023).  
 
Christophe sjekker ut 
hvordan vi kan få en god 



overgang i august 2023 og 
undersøker muligheten for at 
Spar sponser nye drakter.  
 
Caroline og Gro Anne ser på 
hvordan vi kan få til byttedag.  

5 
 
 
 

Nytt fra Sportslig utvalg 
• Mange spiller ikke i Hasle-

løren shorts. Kan være 
utfordrende å få alle til å 
kjøpe riktig shorts. Skal 
håndballen sponse 
shorters? Alternativer: 1) 
alle får. Kostnad: Ca 52 000 
kr (pluss shorts til nye 
spillere) 2) basert på behov. 
Settes av en pott i dialog 
med lagedere.  

• Rekruttering: Hva slags 
aktiviteter har vi/hva 
fungerer/hva burde vi gå i 
gang med fremover? 
 

Maren/Stian Enighet om å vente med 
diskusjon rundt shorts til ny 
avtale er på plass. Da bør vi 
se på hva som skal inn i 
utstyrspakker, og hvordan vi 
kan få til byttedag med 
innbytte av shorts.  
 
Utsetter diskusjon om 
rekruttering til desember. 
Anne er invitert til møtet. 
Dette settes av god tid til 
diskusjon.  
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Nytt fra arrangementsgruppa 
• Julekalender delt ut.  
• Annet 

Gro Anne Julekalender – solgt 500 så 
langt. Spennende å se om det 
går greit med betaling via 
vipps.  
 

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

 

Christophe Christophe har ikke fått tak i 
noen enda. Gro Anne sjekker 
mulighet blant sine 
kontakter.  
 
 

8 
 
 
 

Dugnad i plasthallen 
• Utsatt dugnadshelg 
• Organisering 

Maren Utsettes til desember-møte. 

9 Retningslinjer for plasthallen 
Håndballgruppa har tidligere 
etterspurt føringer fra daglig leder. 
De er nå mottatt per e-post. Har 
håndballgruppa innspill til 
føringene, og hvordan kan de i så 
fall operasjonaliseres? 

• Hallinnstruks 
 

Anita /Gro 
Anne 

Håndballgruppa tar 
retningslinjene til 
etterretning.  
 
Viktige oppfølgningspunkter:  

• Lagledere må få 
beskjed om at det kun 
er sprayklister som 
skal brukes.  

https://hasleloren.sharepoint.com/:b:/s/Hndballstyret/ERx33hPqeM5IjJqNtXbyYYwBiU-N-kHw_TuwTXDIl3p-zw?e=BKtgiy


• Vi må få inn i rutiner 
for lagleder at ved 
omberamming av 
kamper at daglig leder 
må ha beskjed 

• Vi burde ha lås på 
utstyrsrommet. Gro 
Anne sjekker med 
Torbjørn.  

• Klisterstasjon må 
skaffes.  

• Gro Anne oppdaterer  
dugnadslisten med 
nye punkter.  

• Caroline setter opp 
teamsmøte etter jul 
der vi kan informere 
om viktige punkter. 

 
10 Status på innhenting av 

politiattest 
• Status og videre 

oppfølgning 
 

Maren Utsettes til møte i desember 

11 Søke støtte fra ulike 
organisasjoner 

• Søkt støtte fra Obos. 
Avventer svar. 

 

Caroline Avventer svar. Caroline 
informere når det kommer 
svar (før jul).   

12 Sikkerhet i hallen 
• Status på arbeidet med 

oppfølgning av sikring av 
mål 

• Hjertestarter og 
førstehjelpsutstyr. Alle lag 
har førstehjelpsutstyr og 
det ligger i kiosken. 
Hjertestarter er i gangen. 
Forslag om kurs i bruk av 
hjertestarter.  

 

Maren/Stian Sikring av mål: 
Vektstengene er nå festet 
bedre (må da flytte mål med 
vektstang). Det er ikke mulig 
å feste i gulvet fordi det asfalt 
under.  
 
Førstehjelp: 
Gro Anne har spurt Thorbjørn  
om å få nye skilt om hvor 
hjertestarter er plasser.  
 
Anita tar opp behov for kurs i 
førstehjelp og bruk av 
hjertestarter.  
  

13 Organisering 
Vi har rollebeskrivelser, men ikke 
alle får med seg/det er alltid 

 Vi trenger en rollebeskrivelse 
for lagledere og trenere med 



tydelig hvem som gjør hva. 
Konkrete tiltak: oversikt på 
nett.”onboarding” av utvalgte 
roller.  
 

sjekkliste for nye som kommer 
inn i klubben.   
 
Caroline setter opp et utkast, 
så kan alle fylle på med 
informasjon.  

14 Eventuelt 
 

  

 
 
Neste møte: Torsdag 15 desember hos Caroline  
 


