
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Hos Caroline 

 
15.12.2022 

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

Sak 
nr 

Tema Saksansvarlig Oppsummering og beslutning 

1 
 
 
 

Godkjenning av referat fra forrige 
møte 
 

Caroline Godkjent  

2 
 
 
 

Hallsituasjonen 
• Noe nytt? 

 

Anita På hovedstyremøte ble det 
informert om at at 
omreguleringsplan sendes ut i 
februar 2023. Vi kan trolig trene i 
plasthallen nesten sesong også.  
 

3 Økonomi 
• Status 
• Innkjøp av klokke og 

skillevegg 
• Økonomimøte med andre 

økonomikontakter 
• Utvidet bruk av TA 

Christophe • Økonomien er i tråd med 
budsjett.  

• Vi må sette i gang et 
salgsstunt for T-skjortene 
til neste år 

• Kiosken omsatt for 75 000!  
• Det ble solgt 884 

kalendere.  
• Vi avventer beslutning om 

ny klokke og skillevegg til 
vi har fått svar fra Obos på 
søknad om støtte. 

• Christophe vurderer 
økonomimøte med 
ishockey og fotball.  

 
 

https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/r/sites/Hndballstyret/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B299E588A-1E24-4955-BC06-D041489C5AD6%7D&file=2022.11.24_Styrem%C3%B8te.docx&action=default&mobileredirect=true
https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/r/sites/Hndballstyret/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B299E588A-1E24-4955-BC06-D041489C5AD6%7D&file=2022.11.24_Styrem%C3%B8te.docx&action=default&mobileredirect=true
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Nytt fra Sportslig utvalg 
 

Maren Sportslig plan legges på nett til 
uka. Stian informerer og har 
dialog med trenerne om planen.  
 
Ingenting nytt på 
dommerfronten.  
 
Hall og anlegg har vært igjennom 
et løft i høst. Planlegger dugnad til 
neste år. 
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Nytt fra arrangementsgruppa 
• Julekalender 
• Annet? 

 

Maren • Vi ser på plan for 
dugnader i løpet av 2023. 
Hvis noen som kontakter 
oss tilbyr oss dugnader 
fremover og søker lag 
(ikke klubb/gruppe) legger 
Caroline det ut i Spond. 

• Gruppa har stått på for å 
arrangere julekalender. 
Stor takk for innsatsen! 

• Vi trenger flere folk til 
arrangementsgruppa, for å 
fordele oppgavene på 
flere.  

 
6 Drakter og utstyr 

• Nytt om overgang  
Christophe Vi bytter til Torshov sport i 

august. Avtale ble signert forrige 
uke.  

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

 

Christophe Ikke fått tak i noen, men dette 
trenger ikke være en stor jobb. Vi 
trenger i hvert fall to vara til 
styret. Det er også behov for flere 
til sportslig utvalg (inkl. 
Materialforvalter og koordinator), 
,men dette er ikke roller på valg.  
 
Anita snakker med Anne Kristine 
om oppgaven. 
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Dugnad i plasthallen 
• Utsatt dugnadshelg 
• Organisering 
• Bytte av tøy 

 

Maren Vi trenger å få vasket hallen 
grundig, og utført annet mindre 
arbeid. Det er også forslag om å få 
til en håndballens dag i løpet av 
våren. 
 
Vi setter opp dugnad på agenda 
på møte i februar.  
 

9 Status på innhenting av 
politiattest 

- Informasjon i spond 
- Status 

 

Maren Mange har levert attest. Maren 
registrerer de som har kommet 
inn i Rubic.  
 
 

10 Årsmøte og infomøte  
- Årsmøte 09.02.2023 kl. 18 

på klubbhuset. Innkalling 
sendes ut før jul (se 
utkast) 

- Infomøte i januar 

Anita/ 
Caroline 

Caroline gjør klar innkallingen og 
sørger for utsending før jul 
(spond, rubic og nettsiden). Frist 
for innkommende forslag blir 20 
januar.  
 
Caroline har opprettet dokument 
for årsberetning. Sender også ut 
melding til alle lagenheter om å 
skrive kort status for laget til 
årsberetningen.  
 

11 Nye rutiner for påmelding av lag  
• Innspill og godkjenning. Se 

vedlagt utkast.  

Anita Godkjent.  
 
Publiseres på nett og informasjon 
formidles via Spond. 
 

12 Eventuelt Alle • Vi tar en runde etter jul for 
å se på 
oppgavefordelingen i 
styret.  

• Vedtatt at bevilgede 
penger til juleavslutning 
kan benyttes i januar for 
de lag som heller tar 
“juleavslutning” i januar.  

• Caroline lager sjekkliste for 
nye lagledere  

• Gro Anne ber 
materialforvalter kjøper 
tralle og sprayklister. 

 
 
 

https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/EVHpQP7qlBlFvemvMIo6AjQBNL3wwZOvHXJXXsrrAVAiXw?e=xjjilC
https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/EVHpQP7qlBlFvemvMIo6AjQBNL3wwZOvHXJXXsrrAVAiXw?e=xjjilC
https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/Ec4Iw89QnMZFrjeLcuknSsoBca7sjJp2ObuXuxnLZxSovg?e=4pWPiC
https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/Ec4Iw89QnMZFrjeLcuknSsoBca7sjJp2ObuXuxnLZxSovg?e=4pWPiC
https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/EaLjZNij7IlFt8VAl7BtqF4B4e964Cg24zLDbpk5nb56pQ?e=XwVHtw
https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/EaLjZNij7IlFt8VAl7BtqF4B4e964Cg24zLDbpk5nb56pQ?e=XwVHtw


 
 
 
 
 
 


